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 محمد خلوف العبد هللا
 

 الفهرس
35T35املقدمةT 
35T35-عز وجل-ورد من ادلاعء يف كتاب اهللا  فيماT 
35T35اإلجابة أوقاتT 
35T35اإلجابة أحوالT 
35T35اإلجابة ا�نأمT 
35T35�ستجاب داعؤهم اذلينT 
35T35األدعية الواردة عن السلف بعضT 
35T35املأمومون مع اإلمام و�دعوT 
35T35اخلضوع واخلشوع يف ادلاعء استحبابT 
35T35رفع ايلدين يف ادلاعء و�ستحبT 
35T�35صفة الرفع مخسة أنواٍع: وT 
35T35اإلشارة يف ادلاعء و�ستحبT 
35T35ادلاعء مستقبل القبلة وغ� مستقبل القبلة و�ستحبT 
35T35ال ينبيغ إال هللا والسؤالT 
35T35ال تنبيغ إال باهللا االستعانةT 
35T35ادلاع� واذلاكر�ن فضيلةT 
35T35سبحانه وتعاىل ل�اعء �بتهT 
35T35أعظم ما ينفع امليت ادلاعء ومنT 
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35T35بادلاعء، ولو مجاداً  ادلايع واذلاكر من �شهد هل فليحرضT 
35T35�دث ادلايع نفسه إال خبٍ�، وال يقل إال خ�اً  والT 
35T35بعض أخبار من أهلم داعءً  يفT 
35T35ورد من ادلاعء يف القرون املاضية ماT 
35T35إجابة ادلاعء وعدمها يفT 
35T35ترك ادلاعء متعلالً بالقضاء فيمنT 
35T35عن اهللا بقضائه الرضاT 
35T35آداب ادلاعء يفT 
35T35إجابة داعء الصاحل� يفT 
35T35عظماسم اهللا األ يفT 
35T35مواطن اإلجابة يفT 
35T35موانع اإلجابة يفT 
35T35بضع األسباب اليت ترىج بها إجابة ادلاعء يفT 
35T35ء باحلمدلة والصالة ىلع انليب ص� اهللا عليه وسلماستحباب بدء ادلاع يفT 
35T35اجلهر واإلرسار بادلاعء يفT 
35T35عز وجل-إخالص ادلاعء هللا  يفT 
35T35تمنع إجابة ادلاعء املعايصT 
35T35العزم ىلع ادلاعء يفT 
35T35واملسكنة يف ادلاعء اتلذللT 
35Tوحياءً  ترك 

ً
 35Tبعض الزهاد ادلاعء خوفا

35T35أدعية ورد بها الرشع، مؤقتًة بالزمان واملاكن يفT 
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35T35أدعية ورد بها الرشع، ليست مؤقتًة بوقٍت  يفT 
35T35األدعية اليت وردت عنه: ومنT 
35T35دعوة املظلوم يفT 
35Tدون علمه فيما 

ً
 35Tيفعل من أ�ل حراما

35T35طيب املطعم، واجتناب احلرام، واتقاء الشبهات يفT 
35T35األخذ ىلع يد الظالم يفT 
35T35الصرب ىلع الظالم، واحتساب ظلمه يفT 
35T35ير منهذكر بعض ما ورد من التشديد يف الظلم، واتلحذ يفT 

 
 

 ھـ) ۹۰۹المؤلف: یوسف بن عبد الھادي (
ھو جمال الدین أبو المحاسن یوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الھادي بن قدامة، القَُرشي الُعَمِري،  ●

 الدمشقي الصالحي، 
ھامة، الجمال ابن البدر ابن الشھاب، یعرف كأبیھ الشیخ اإلمام، علم األعالم، المصنف، المحدث، الرحالة، العالمة، الف ●

بفتح المیم وسكون الباء الموحدة، وَشَكلَھ بعضھم كالزركلي في األعالم: ابن -وبـ ابن الَمْبِرد وجده بـ ابن عبد الھادي، 
 ،-الِمْبَرد، بكسر المیم وفتح الراء 

 ھـ).۷٤٤ن عبد الھادي (ت:وجده الشھاب أحمد، ابُن أخي الحافظ شمس الدین محمد بن أحمد ب  ●
وأسرة آل المبرد، من أسرة آل عبد الھادي، وھم من آل قدامة، التي ترجع في نسبھا إلى سالم ابن أمیر المؤمنین عمر   ●

 بن الخطاب
 

 املقدمة 
لمین، وعلى [الحمد ہلل رب العالمین، والصالة والسالم على خاتم النبیین، وإمام المرسلین، سیدنا محمد، المبعوث رحمةً للعا

أنبیاء هللا أجمعین]، وعلى آل كٍل، وسائر الصالحین، ورضي هللا عن أصحاب رسول هللا أجمعین، ورضي هللا عن اإلمام 
المبجل، والحبر المفضل، اإلمام الرباني، والصدیق الثاني، اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني، وعن موضح المسالك، اإلمام 

عن اإلمام الرافعي أبي عبد هللا محمٍد بن إدریٍس الشافعي، وعن موضح البیان، ومظھر التبیان الناسك أبو عبد هللا مالٍك، و
 أبي حنفیة النعمان، ورضي هللا عن جمیع التابعین لھم بإحسان إلى یوم الدین.

 وبعد:
خالصاً لوجھھ الكریم، ، وهللا أسأل أن یجعلھ ((أدب المرتعى في علم الدعا))فھذا كتاب مشتمل على الدعاء، وسمیتھ كتاب: 

 وھو حسبنا ونعم الوكیل.
 

 فصل
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 -عز وجل-فيما ورد من ادلاعء يف كتاب اهللا 
 في أماكن، منھا: -عز وجل-وقد ورد الدعاء في كتاب هللا  ●

ْلَيْستَ  َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِديقولھ تعالى:  اِع ِإَذا َدَعاِن فـَ  البقره)١٨٦ِجيُبوا ِلي َوْليـُْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن (َعنِّي فَِإنِّي َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
قال البغوي: قال ابن عباس: سبب نزولھا أن الیھود قالوا: كیف یسمع دعاءنا ربنا، وأنت تزعم أن بیننا وبین  ♦

 ھذه اآلیة. -عز وجل-السماء مسیرة خمس مئة عاٍم، وأن غلظ كل سماء مثل ذلك؟! فأنزل هللا 
: إن سبب نزولھا أن رجالً جاء إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقال: أقریٌب ربنا فنناجیھ، أم بعیٌد وقیل ♦

 فننادیھ؟! فنزلت.
 )٦٠رِيَن (ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداخِ  َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ  وقیل: إنھ لما نزل: { ♦

 قالوا: أي ساعة؟! فنزلت. (غافر)}
 وقیل: إن قوماً سألوا النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقالوا لھ: أین هللا؟ فنزلت ھذه اآلیة. ♦
وقیل: إنھ كان فرض على المسلمین في أول الصوم أن من صلى العشاء أو نام حرم علیھ الطعام والشراب  ♦

قبل أن یأكل فأصبح مجھوداً، [واعترف] رجال من المسلمین بما  والجماع، فدنا عمر من زوجتھ، ونام رجلٌ 
 [كانوا] یصنعون، فقالوا: فأتوا نبینا، فما علینا؟ فنزلت.

 .وقولھ: {قریٌب}؛ أي: قریٌب من سماع الدعاء، وقیل: قریٌب من اإلجابة 
 :وقولھ: {أجیب} فیھ قوالن 

 أحدھما: أنھ بمعنى أسمع.
 والثاني: أنھ من اإلجابة.

 والدعاء على ثالثة أضرٍب؛ال الزجاج في ھذه اآلیةوق : 
 على هللا؛ كقولھ: ال إلھ إال [هللا]، وال إلھ إال أنت، ونحوه، فضرٌب توحیٌد وثناءٌ   ♦
 منھ؛ كقولھ: {اغفر لنا}، ، وما یقربأن یسأل هللا العفو والمغفرة والرحمةوضرٌب منھا:   ♦
 ماالً، وولداً، وما أشبھ ھذا.؛ كقولھ: ارزقني مسألة الحظ من الدنیاوضرٌب:  ♦

 
 االنبیاء}؛ )١١٠َويـَْعَلُم َما َتْكُتُموَن ( ِإنَُّه يـَْعَلُم اْلَجْهَر ِمَن اْلَقْولِ  وقولھ تعالى: {

 معناه: إذا اشتدت األصوات وتعالت؛ فإنھ یسمع كل شخٍص بعینھ، وال یشغلھ سمٌع عن سمعٍ. ●
 

 االعراف}. )٥٥ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن ( ًعا َوُخْفَيةً اْدُعوا رَبَُّكْم َتَضرُّ  : {-عز وجل-وقولھ 
 قال الزجاج: ●

   أن یدعوه خاضعین متعبدین: -وهللا أعلم-تضرعاً: تملقاً، وحقیقتھ ، 
 .وخفیة؛ أي: اعتقدوا عبادتھ في أنفسكم؛ ألن الدعاء معناه العبادة 

 
 : وقال تعالى مادحاً المتذللین في الدعاء واالنكسار ●
َراِت  { َنا َلُه َيْحَيى َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ِإنـَُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن ِفي اْلَخيـْ َنا َلُه َوَوَهبـْ  االنبیاء}، )٩٠وََكانُوا لََنا َخاِشِعيَن ( َوَيْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبافَاْسَتَجبـْ

   ھباً خشوعھم في الدعاء.بدعائھم لھ رغباً راغبین فیھ، ور -عز وجل-فمدحھم هللا 
 

 االعراف}. )٥٦ِإنَّ رَْحَمَت اللَِّه َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِنيَن ( َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعاَوَال تـُْفِسُدوا ِفي اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها  : {-عز وجل-وقولھ 
 .قال الزجاج: أي: ادعوه خائفین عذابھ، وطامعین في رحمتھ 
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 بي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال:ویروى عن الن ●
 ((لن یدخل أحٌد الجنة بعملھ)) قالوا: وال أنت یا رسول هللا؟! قال: ((وال أنا، إن لم یتغمدني هللا برحمتھ)). 
 

 المؤمنون}، )٢( الَِّذيَن ُهْم ِفي َصَالتِِهْم َخاِشُعونَ ) ١َقْد َأفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن ( قال تعالى: {

 ِإنَّ  َوَصلِّ َعَلْيِهمْ خذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوتـُزَكِّيِهْم ِبَها  في قولھ: { هللا في كتابھ أنھا الدعاء والصالة قد صرح
 }؛ أي: ادع لھم.التوبه )١٠٣َصَالَتَك َسَكٌن َلُهْم َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم (

 .وقیل: الخشوع في أفضل العبادات، وھي الصالة 
 

ِإنِّي ُكْنُت ِمَن  فـََناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنكَ َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْن َلْن نـَْقِدَر َعَلْيِه  : {-عز وجل- وقولھ
 االنبیاء}،  )٨٧الظَّاِلِميَن (
 .ھذه من أعظم الدعاء 
  رضي هللا عنھ-قال ابن عباس- ، 

قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: ((دعا أخي یونس في الظلمات بھذه الدعوة؛ فأنجاه هللا تعالى، فال یدعو بھا مؤمن 
 ذلك عنھ، إنھا عدةٌ من هللا ال نكذبھا)). -عز وجل-مكروب إال كشف هللا 

 
 )١َواللَُّه َيْسَمُع َتَحاُورَُكَما ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيٌر ( َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَّهِ ا َقْد َسِمَع اللَُّه قـَْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجهَ  : {-عز وجل-وقولھ 

 المجادلھ}.
 كظھر أمي، وكانت ھذه الكلمة مما یطلق بھا أھل  قال الزجاج: سبب نزولھا أن أم كلثوٍم قال لھا زوجھا: أنت علي

، فقالت: إن أوساً تزوجني وأنا شابةٌ مرغوٌب في، فلما خال سني، الجاھلیة، فصارت إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم
ونثرت بطني، جعلني علیھ كأمھ، فروي أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لھا: ((ما عندي في أمرك شيٌء))، 

 ، وقالت: اللھم إني أشكو إلیك.-عز وجل-فشكت إلى هللا 
  م: إن لیس صبیةً صغاراً، إن ضممتھم إلیھ ضاعوا، وإن أنھا قالت للنبي صلى هللا علیھ وسل -أیضاً -وروي

 ھذه اآلیات. -عز وجل-ضممتھم إلي جاعوا؛ فأنزل هللا 
 

) َوِممَّْن َخَلْقَنا ١٨٠َوَذُروا الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِفي َأْسَمائِِه َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن ( َولِلَِّه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى فَاْدُعوُه ِبَها : {-عز وجل-وقولھ 
 االعراف}. )١٨١ُأمٌَّة يـَْهُدوَن بِاْلَحقِّ َوبِِه يـَْعِدُلوَن (

  نحو: یا هللا، یا رحمن، یا إال باألسماء الحسنى -عز وجل-قال الرازي: ھذا یدل على أن اإلنسان ال یدعو هللا ،
 یا معلم، وال نحو ذلك مما یشاركھ فیھ غیره وال یقول: یا صانع، والمنان، یا رحیم، یا ودود، یا خالق، یا بارئ، 

 مجازاً.
 

 غافر}. )٦٠ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن ( َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ  : {-عز وجل-وقولھ 
  :سئل أبو الحسن القناد عنھا، فقال 

 ، بال مھلةٍ ، أستجب لكم غفلةٍ  بالادعوني  ♦
 ادعوني بالتوبة، أستجب لكم بالمغفرة، ♦
 ادعوني بالتذلل، أستجب لكم بالتفضل،  ♦
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 ادعوني باإلقبال، أقبل علیكم باإلجابة،   ♦
 ادعوني دعوة العبید، أستجب لكم بالمزید،  ♦
 ادعوني في السراء والضراء، أصرف عنكم جمیع البالء. ♦

 
  :-رد في الدعاء واإلجابةوھو أعظم ما و-وقال تعالى ●
 ال عمران}،  )٣٨ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع الدَُّعاِء ( ُهَناِلَك َدَعا زََكرِيَّا رَبَُّه قَاَل َربِّ َهْب ِلي {

  ،عز وجل-، فقال استجاب لھھذا الدعاء من زكریا لما دعا بھ- : 
قًا ِبَكِلَمٍة ِمَن اللَِّه َوَسيًِّدا َوَحُصورً  فـََناَدْتُه اْلَمَالِئَكُة َوُهوَ  { ال }، )٣٩ا َونَِبيًّا ِمَن الصَّاِلِحيَن (قَائٌِم ُيَصلِّي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ اللََّه يـَُبشُِّرَك بَِيْحَيى ُمَصدِّ

 عمران
 .فھذا أعظم شيء ورد في اإلجابة 

 
َشْيٍء بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن  رَبـَُّهمْ َوَال َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن  قولھ تعالى: {

 االنعام}. )٥٢فـََتْطُرَدُهْم فـََتُكوَن ِمَن الظَّاِلِميَن (
  :زلت في، وفي ابن مسعوٍد، وصھیٍب، وعماٍر، نروى مسلم في ((صحیحھ))، من حدیث سعد بن أبي وقاص، قال

، قالت قریٌش لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: إنا ال نرضى أن نكون أتباعاً لھؤالء، فاطردھم والمقداد، وباللٍ 
 والمراد بھما: الدعاء.عنك، فدخل من ذلك على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ما شاء هللا، فنزلت ھذه اآلیة. 

 ة المكتوبة، قالھ عمر، وابن عباس.وقیل: الصال 
 .وقیل: ذكر هللا، قالھ النخعي 
 .وقیل: عبادة هللا، قالھ الضحاك 
 .وقیل: تعلم القرآن غدوةً وعشیةً، قالھ أبو جعفٍر 
 .وقیل: الدعاء بالتوحید واإلخالص وعبادتھ، قالھ الزجاج 

 
 وأمر هللا في كتابھ بالدعاء للغیر، ●

 }، )١٠٣ِإنَّ َصَالَتَك َسَكٌن َلُهْم َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم ( َوَصلِّ َعَلْيِهمْ َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوتـُزَكِّيِهْم ِبَها ُخْذ ِمْن  فقال جل ذكره: {
  .فأمره بالدعاء لقومھ، ویونس لما دعا على قومھ عاقبھ على ذلك 

 
 فصل

 فیما ورد من الدعاء في السنة الشریفة 
 ذلك في السنة كثیٌر ال یحصى، ونذكر نبذةً منھ:والوارد من 

 أنھ قال: عن النبي صلى هللا علیھ وسلمفروي  ●
 ((خ� ادلاعء [داعء يوم عرفة]، 

 وخ� ما قلت أنا وانلبيون من قب�: ال � إال اهللا وحده ال رش�ك هل، هل امللك، وهل احلمد، وهو ىلع لك يشٍء قديٌر)).
 

 ، قال:عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، -عنھ رضي هللا-وعن أبي ھریرة  ●
 ((ليس يشٌء أ�رم ىلع اهللا من ادلاعء)). 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۸ 

 
 :كنت خلف النبي صلى هللا علیھ وسلم، فقال، قال: -رضي هللا عنھما-وعن ابن عباس ●
  

 ((يا غالم! إ� أعلمك لكماٍت:
 احفظ اهللا �فظك، 
 [احفظ] اهللا جتده جتاهك،  

 إذا سألت فاسأل اهللا، 
 و�ذا استعنت فاستعن باهللا،

 واعلم أن األمة لو اجتمعوا ىلع أن ينفعوك �يشٍء، [لم] ينفعوك إال �يشٍء كتبه لك، 
 و�ن اجتمعوا ىلع أن يرضوك �يشء، لم يرضوك إال �يشٍء قد كتبه عليك، 
 رفعت األقالم، وجفت الصحف)). 

 ت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن باہلل)).قال ابن رجٍب في ((شرح النواویة)) في قولھ: ((إذا سأل 
والدعاء: ، والرغبة إلیھ، فإن السؤال ہلل ھو دعاؤه نستعین}؛ قال: ھذا مأخوٌذ من قولھ تعالى:{إیاك نعبد وإیاك ♦

 ھو العبادة.
 

 ، عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، قال:-رضي هللا عنھ-وعن أنس 
 ((ادلاعء مخ العبادة)). 
 

تََسُبوا َولِلنَِّساءِ نَِص  بمسأتله: {وقد أمر اهللا 
ْ
ا اك ُ بِِه َ�ْعَضُ�ْم ىلَعَ َ�ْعٍض لِلرَِّجاِل نَِصيٌب ِممَّ َل ا�َّ ضَّ

َ
 َ�َتَمنَّْوا َما ف

َ
ا َوال يٌب ِممَّ

وا 
ُ
ل
َ
تََسنْبَ َواْسأ

ْ
ْضلِهِ اك

َ
َ ِمْن ف ٍء َعلِيًما ( ا�َّ َ اَكَن بُِ�لِّ يَشْ  }. )٣٢إِنَّ ا�َّ

 
: ((من ال �سأل اهللا يغضب عليه)). -ريض اهللا عنه-ر�رة وعن أيب ه

ً
 مرفواع

 
 : -ريض اهللا عنه-وعن عبد اهللا بن مسعود 

 ،أن رجالً جاء إىل انليب ص� اهللا عليه وسلم 
  ،�فقال: يا رسول اهللا! إن ب� فالٍن أاغروا يلع، فذهبوا باب� و�ب 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۹ 

  � مٍد كذا و�ذا أهل بيٍت ما هلم مٌد من طعاٍم، أو صاٌع، فاسأل اهللا))،فقال هل انليب ص� اهللا عليه وسلم: ((إن آل 
  ،فرجع إىل امرأته، فقالت هل: ما قال لك؟ فأخربها 
  ،فقالت: نعم ما رد عليك 
 ،فما بلث أن رد اهللا عليه إبله وابنه أوفر ما اكنت 
   �عز وجل-عليه، وأمر انلاس بمسألة اهللا فأىت انليب ص� اهللا عليه وسلم فأخربه، فصعد املنرب، فحمد اهللا وأث-. 

 
 وفي ((الصحیحین))  ●

 يقول -عز وجل-عن انليب ص� اهللا عليه وسلم:إن اهللا 

 ((هل من داٍع فأستجيب هل؟ هل من سائٍل فأعطيه سؤاهل؟ هل من مستغفٍر فأغفر هل؟)). 
 

 ، -ريض اهللا عنه-وعن أيب هر�رة 
 عن انليب ص� اهللا عليه وسلم: 

 ال اهللا تعاىل: من ذا اذلي داع� فلم أجبه؟ وسأل� فلم أعطه؟، واستغفر� فلم أغفر هل؟ وأنا أرحم الرامح�)).((ق
 قال ابن رجب في ((شرح النواویة)): وهللا یحب 

 أن یسأل   ♦
 ویرغب إلیھ في الحوائج، ♦
 ویلح في سؤالھ ودعائھ،   ♦
 ویغضب ممن ال یسألھ،  ♦
 ویستدعي من عباده سؤالھ. ♦

 
 ، -ريض اهللا عنه-أيب ذر وعن 

 أنه قال:  -عز وجل-عن انليب ص� اهللا عليه وسلم، فيما يروي عن ر�ه 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱۰ 

، فال تظاملوا، 
ً
 ((يا عبادي! إ� حرمت الظلم ىلع نفيس، وجعلته بين�م �رما

 [يا عبادي! لك�م ضاٌل إال من هديته، فاستهدو� أهد�م]،
 تطعمو� أطعم�م،يا عبادي! لك�م جائٌع إال من أطعمته، فاس 
 يا عبادي! لك�م اعٍر إال من كسوته، فاستكسو� أ�س�م، 
، فاستغفرو� أغفر ل�م،  

ً
 يا عبادي! إن�م ختطئون بالليل وانلهار، وأنا أغفر اذلنوب مجيعا

 يا عبادي! إن�م لم تبلغوا رضي فترضو�، 
 ولم تبلغوا نفيع فتنفعو�،

، يا عبادي! لو أن أول�م وآخر�م، و��س�م 
ً
 وجن�م، اكنوا ىلع أتىق قلب رجٍل من�م، ما زاد ذلك يف مليك شيئا

، يا عبادي! لو أن أول�م وآخر�م، و��س�م وجن�م، اكنوا ىلع 
ً
 أفجر قلب رجٍل من�م ما نقص ذلك من مليك شيئا

مسأتله ما نقص ذلك يا عبادي! لو أن أول�م وآخر�م، و��س�م وجن�م، قاموا يف صعيٍد واحٍد، فسألو� فأعطيت لك إ�ساٍن  
، إال كما ينقص املخيط إذا أدخل ابلحر،

ً
 ما عندي شيئا

 يا عبادي! إنما � أعمال�م أحصيها ل�م، ثم أوفي�م إياها، 
 فمن وجد خ�اً فليحمد اهللا، ومن وجد غ� ذلك فال يلومن إال نفسه)). 

 
 ، قال:-ريض اهللا عنه-وعن أ�س بن مالك 

 ه وسلم يقول:سمعت انليب ص� اهللا علي 
 ((قال اهللا تعاىل: ابن آدم! 
 إنك ما دعوت� ورجوت� غفرت لك ىلع ما اكن منك وال أبايل، 
 يا ابن آدم! لو بلغت ذنو�ك عنان السماء، ثم استغفرت� غفرت لك،  

، ألتيتك بقرابها مغفرةً)).
ً
 يا ابن آدم! لو أتيت� بقراب األرض خطايا، ثم لقيت� ال �رشك يب شيئا

 
: ((من أعطي ادلاعء أعطي اإلجابة؛ ألن اهللا 

ً
 يقول: {ادعو� أستجب ل�م})). -عز وجل-و� الطربا� مرفواع

 
 ، -ريض اهللا عنه-وعن عبد اهللا بن عمر

 عن انليب ص� اهللا عليه وسلم قال: 
 ((إن هذه القلوب أوعيٌة، فبعضها أوىع من بعض،



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱۱ 

 ن باإلجابة،فإذا سأتلم اهللا، فاسألوه وأنتم موقنو 
 فإن اهللا ال �ستجيب لعبٍد داعء من ظهر قلٍب اغفٍل)). 
 
 

  :((شرح النواویة)) قال ابن رجب في 
 ، اللھم اغفر لي إن شئتولھذا نھي أن یقول العبد في دعائھ:  ♦
 ولكن لیعزم المسألة؛ فإنھ ال مكره لھ،  ♦
 انع اإلجابة؛ونھي أن یستعجل ویترك الدعاء الستبطاء اإلجابة، وجعل ذلك من مو ♦
 حتى ال یقطع العبد رجاءه من اإلجابة والدعاء، ولو طالت المدة؛   ♦
 فإنھ سبحانھ یحب الملحین في الدعاء. ♦

 
 وجاء يف األثر: إن العبد إذا داع ر�ه وهو �به، قال: يا جرب�ل! ال تعجل بقضاء حاجة عبدي؛ فإ� أحب أن أسمع صوته.

 
 ُ�ْفِسُدوا يِف  {وقال تعالى: 

َ
ِحَها  َوال

َ
ْرِض َ�ْعَد إِْصال

َ ْ
ُمْحِسنِ�َ األ

ْ
ِر�ٌب ِمَن ال

َ
ِ ق ا َوَطَمًعا إِنَّ رمَْحََت ا�َّ

ً
 }. )٥٦( َواْدُعوهُ َخْوف

  فما دام العبد یلح في الدعاء، ویطمع في اإلجابة من غیر قطع الرجاء، فھو قریٌب من اإلجابة، ومن أدمن قرع
 الباب یوشك أن یفتح لھ.

 
: و� ((صحيح ا

ً
 حلا�م))، عن أ�ٍس مرفواع

 ((ال تعجزوا عن ادلاعء؛ فإنه ال يهلك مع ادلاعء أحٌد)).
 

 ، [قال]:-ريض اهللا عنه-وعن أيب هر�رة 
 قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم:  

 ((�ستجاب ألحد�م ما لم يعجل، 
 يقول: قد دعوت ر� فلم �ستجب يل)).

 
 ، -أیضاً -وعنھ 

 � اهللا عليه وسلم:قال رسول اهللا ص
 ((ال يقول أحد�م: ا� اغفر يل إن شئت، 
 ول�ن يلعزم [و] يلعظم الرغبة؛ 
 فإن اهللا ال يتعاظمه يشٌء أعطاه)). 
 

 -وعنه 
ً
 ، قال:-أيضا



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱۲ 

 قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم:  
 اغفر يل إن شئت، ا� ارمح� إن شئت، ((ال يقولن أحد�م: ا�

 ادلاعء؛ فإن اهللا صانٌع ما �شاء، ال مكره هل)). يلعزم يف 
 

 ، قال:-و�نت حتته ادلرداء-وعن صفوان بن عبد اهللا بن صفوان
 قدمت الشام فأتيت أبا ادلرداء يف م�هل فلم أجده، 
 فوجدت أم ادلرداء،  

 فقالت: أتر�د احلج العام؟ 
 فقلت: نعم، 

 قالت: فادع اهللا نلا خبٍ�؛ 
 � اهللا عليه وسلم اكن يقول:فإن انليب ص

((دعوة املرء املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابٌة؛ عند رأسه ملٌك موٌ�، لكما داع ألخيه خبٍ�، قال امللك املو� به: آم�، ولك  
 مثل ذلك)).

 
 ، -ريض اهللا عنه-وعن أيب هر�رة 

 عن انليب ص� اهللا عليه وسلم، قال:
 لم يدع بإثٍم، أو قطيعة رحٍم ما لم �ستعجل))،((ال يزال �ستجاب للعبد ما  
 قيل: يا رسول اهللا! ما االستعجال؟ 
 قال: ((يقول: دعوت فلم �ستجب يل)). 
 

 ريض اهللا عنه، قال:-وعن أيب هر�رة 
 قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم:  

 استجار م� فأجره، ((ما استجار أحٌد من انلار سبع مراٍت، إال قالت انلار: يا رب! إن عبدك ف
ً
 النا

 سأل�، فأدخله اجلنة)).
ً
 وال �سأل عبٌد اجلنة سبع مراٍت إال قالت اجلنة: يا رب! إن عبدك فالنا

 
 -وعنه 

ً
 :-أيضا

 قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم: 
 ((من قال: أسأل اهللا اجلنة سبع مراٍت، قالت اجلنة: ا� أدخله اجلنة)). 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱۳ 

 
 ، والرتمذي، و� ((املسند))

 عن انليب ص� اهللا عليه وسلم، قال:
 ((إن اهللا ال �ستجيب داعء قلٍب اغفٍل الهٍ)). 
 

 :-ريض اهللا عنهما-وعن ابن عباس 
 أن انليب ص� اهللا عليه وسلم داع يوم عرفة، فقال: 
 ((ا� إنك ترى ماك�، 
 و�سمع الك�،  

 وال �ىف عليك يشٌء من أمري،

 الفق�، املستغيث، املستج�، الوجل، املشفق، املقر، املعرتف بذنبه، أنا ابلا�س 
 أسألك مسألة املسك�،  

 وأبتهل إيلك ابتهال املذنب اذليلل،
 وأدعوك داعء اخلائف الرض�ر، 
 من خضعت لك رقبته،  

 وذل لك جسده، 
 ورغم لك أنفه، 

 وفاضت لك عيناه،
  ،

ً
 ا� ال جتعل� بداعئك شقيا

، و�ن يل 
ً
 رحيما

ً
 باراً رؤوفا

 يا خ� املسؤول�، و�ا خ� املعط�))

 
 ، -رضي هللا عنھ-وخرج ابن ماجھ من حدیث أبي سعید الخدري  ●

 عن انليب ص� اهللا عليه وسلم أنه اكن يقول يف داعئه:
 ،

ً
، وأمت� مسكينا

ً
 ((ا� أحي� مسكينا

 واحرش� يف زمرة املساك�)). 
 

 ، -ي هللا عنھرض-وفي حدیث معاذ  ●



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱٤ 

 
 عن انليب ص� اهللا عليه وسلم، أنه قال يف قصة املنام:

 ((أسألك فعل اخل�ات، وترك املنكرات، وحب املساك�)). 
 

 وخرج البزار، والطبراني، والحاكم، من حدیث ثوبان،  ●
 

 عن انليب ص� اهللا عليه وسلم، �و حديث املنام، و� حديثه:
 ب حبك،((ا� إ� أسألك حبك وح 
 وحب عمٍل يقر�� إىل حبك،  

 يبارش قليب، 
ً
 ا� إ� أسألك إيمانا

 حىت أعلم أنه لن يصيب� إال ما كتبت،
 ورض� بما قسمت يل)). 
 

 من حدیث عبد هللا بن یزید الخطمي األنصاري،  -أیضاً -وخرج الترمذي  ●
 عن انليب ص� اهللا عليه وسلم، أنه اكن يقول يف داعئه:

  ارزق� حبك، ((ا� 
 وحب من ينفع� حبه عندك،

 ا� ما رزقت� ما أحب، فاجعله قوةً يل فيما حتب،  
 يل فيما حتب)).

ً
 ا� وما زو�ت ع� ما [أحب]، فاجعله فرااغ

 
 وخرج ابن أبي الدنیا، وغیره، من روایة أبي بكر بن أبي مریم، عن الھیثم بن مالٍك الطائي: ●

 
  عليه وسلم اكن يدعو: أن انليب ص� اهللا 

 ((ا� اجعل حبك أحب األشياء إيل،
 واجعل خشيتك أخوف األشياء عندي، 
 واقطع ع� حاجات ادلنيا بالشوق إىل لقائك،  

 و�ذا أقررت ع� أهل ادلنيا من دنياهم، فأقر عي� من عبادتك)).
 

 :-عنھ رضي هللا -وخرج اإلمام أحمد، والحاكم، من حدیث زید بن ثابٍت  ●
  



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱٥ 

 أن انليب ص� اهللا عليه وسلم علمه داعء وأمره أن يتعاهد به أهله لك يوٍم،
 قال: قل ح� تصبح: ((بليك ا� بليك، وسعديك، واخل� يف يديك، ومنك، و�ك، و�يلك،  

 ا� ما قلت من قوٍل، أو نذرت من نذٍر، أو حلفت من حلٍف، فمشيئتك ب� يديه،
 �شأ لم ي�ن، ما شئت اكن، وما لم  

 وال حول وال قوة إال بك، إنك ىلع لك يشٍء قديٌر، 
 ا� وما صليت من صالٍة،فع� من صليت، 

 وما لعنت من لعٍن، فع� من لعنت، 
 أنت ولي يف ادلنيا واآلخرة،

، وأحلق� بالصاحل�، 
ً
 توف� مسلما

 ا� إ� أسألك الرضا بعد القضاء، 
 و�رد العيش بعد املوت،  

 ة انلظر إىل وجهك، وذل
 إىل لقائك من غ� رضاء مرضٍة، وال فتنٍة مضلٍة،

ً
 وشوقا

ظلم،  
ُ
ظلم، أو أ

َ
 أعوذ بك ا� من أن أ

 أو أعتدي، أو يعتدى يلع، 
 ال تغفره،

ً
 أو أ�تسب خطيئًة �بطًة، أو ذنبا

 ا� فاطر السموات واألرض، اعلم الغيب والشهادة، ذا اجلالل واإلكرام؛ 
 أعهد إيلك يف هذه احلياة ادلنيا، فإ�  

 وأشهدك و�ىف بك شهيداً: أ� أشهد أن ال � إال أنت، وحدك ال رش�ك لك، لك امللك ولك احلمد، وأنت ىلع لك يشٍء قديٌر، 
 وأشهد أن �مداً عبدك ورسولك، 

 ، وأنك تبعث من يف القبور،وأشهد أن وعدك حٌق، ولقاءك حٌق، واجلنة حٌق، وانلار حٌق، والساعة آتيٌة ال ر�ب فيها
 وأشهد أنك إن ت�ل� إىل نفيس، ت�ل� إىل ضيعٍة وعورٍة وذنٍب وخطيئٍة؛ 
 فإ� ال أثق إال برمحتك،  

 فاغفر يل ذنيب لكه، إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت، وتب يلع، إنك أنت اتلواب الرحيم)).

 
 وخرج اإلمام أحمد، والنسائي، من حدیث عمار بن یاسٍر،  ●
 ن انليب ص� اهللا عليه وسلم اكن يدعو بهؤالء ادلعوات: أ



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱٦ 

 ((ا� بعلمك الغيب، وقدرتك ىلع اخللق،

 أحي� ما علمت احلياة خ�اً يل،  
 خ�اً يل،  وتوف� إذا علمت الوفاة

 ا� إ� أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة،
 و�مة احلق يف الغضب والرضا،  

 والقصد يف الفقر والغ�، 
 ال ينفد، 

ً
 وأسألك نعيما

 وقرة عٍ� ال تنقطع،
 وأسألك الرضا بعد القضاء، 
 و�رد العيش بعد املوت، 
 وأسألك ذلة انلظر إىل وجهك،  

 والشوق إىل لقائك، 
 من غ� رضاء مرضٍة، وال فتنٍة مضلٍة،

 ا� ز�نا بز�نة اإليمان، واجعلنا هداةً مهتدين)). 
 

 ليه وسلم: ((أسألك ادلرجات العال، وانلعيم املقيم)).و� داعء انليب ص� اهللا ع
 

 وسمع النبي صلى هللا علیھ وسلم ابن مسعوٍد وھو یقول: 
 ((أسألك إیماناً ال یرتد، ونعیماً ال ینفد، ومرافقة نبیك في أعلى جنة الخلد))،

 فقال: ((سل تعطھ)). 
 

كثیٌر ال یعلم حصره إال هللا تعالى، بعضھ صحیٌح، وبعضھ وھذا باٌب یقل أن یحیط بھ كتاٌب، وفي ھذا الباب شيٌء  ●
 ضعیٌف، وقد اقتصرنا منھ على ھذا؛ تبركاً بالنبي الكریم صلى هللا علیھ وسلم.

 
 فصل

 أوقات اإلجابة
 لیلة القدر، ●
 ویوم عرفة،  ●
 وشھر رمضان،  ●
 ولیلة الجمعة،  ●
 ویوم الجمعة،   ●
 ونصف اللیل، قیل: األول، واألصح: الثاني، ●



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱۷ 

 ث اللیل األول،وثل  ●
 وثلث اللیل اآلخر، وجوفھ،   ●
 ووقت السحر، ●
 ،وساعة الجمعة  ●

  ،وأرجى وقتھا ما بین أن یجلس اإلمام في الخطبة إلى أن تقضى الصالة 
   ،وقیل: من حیث تقام الصالة إلى السالم 
  ،قیل: والداعي قائٌم یصلي 
  ،مدوھذا ھو الصحیح من مذھب أحوقیل: بعد العصر إلى غروب الشمس ، 
  ،وقیل: آخر ساعٍة من یوم الجمعة 
  ،وقیل: بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، وقیل: بعدھا 
 ،وقیل: بعد ارتفاع الشمس، یسیراً إلى ذراٍع 
  .وقیل: عند قول اإلمام آمین في الصالة 

 
 فصل

 أحوال اإلجابة 
 عند النداء، ●
 وبین األذان واإلقامة،   ●
 وبین الحیعلتین،  ●
 وعند الصقین،  ●
 عند التحام الحرب،و ●
 ودبر الصلوات المكتوبات،   ●
 وفي السجود،  ●
 وعقیب تالوة القرآن، ال سیمان الختم، وخصوصاً من القارئ، ●
 وعند شرب ماء زمزم،  ●
 والحضور عند المیت،  ●
 وصیاح الدیكة،  ●
 واجتماع المسلمین،   ●
 وفي مجالس الذكر،  ●
 وعند قول آمین،  ●
 وعند تغمیض المیت،  ●
 وعند نزول الغیث، ●
 وعند رؤیة الكعبة،  ●
 والصائم حال یفطر.  ●
 

 فصل

 أماكن اإلجابة 
 قال الحسن البصري في ((رسالتھ إلى أھل مكة)):

 مستجاٌب ھناك في خمسة عشر موضعاً: الدعاء 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱۸ 

 في الطواف،  ●
 وتحت المیزاب،۱ ●
 وفي الركن،  ●
 وعند زمزم،  ●
 وعلى الصفا والمروة،   ●
 والمسعى،  ●
 وخلف المقام،  ●
 فات، وفي عر ●
 ومزدلفة،  ●
 ومنى،  ●
 وعند الجمرات، ●
 وعند النبي صلى هللا علیھ وسلم،   ●
 والملتزم،  ●
 وعند المنبر من كل مسجٍد،  ●
 وعند صخرة بیت المقدس، وهللا أعلم. ●

 
 فصل

 الذین یستجاب دعاؤھم 
 المضطر، ●
 والمظلوم، قیل: ولو كان فاجراً، وقیل: ولو كان كافراً،  ●
 والوالد،   ●
 العادل،  واإلمام ●
 والرجل الصائم،  ●
 والولد البار لوالدیھ، ●
 والمسافر،   ●
 والصائم حین یفطر،  ●
 والمسلم ألخیھ بظھر الغیب،  ●
 والمسلم ما لم یدع بظلٍم، أو قطیعة رحٍم، ●
 ولكل مسلٍم في كل یوٍم ولیلٍة دعوةٌ مستجابةٌ.  ●
 
 
 

 فصل

 بعض األدعیة الواردة عن السلف
 ،-عز وجل-شيٌء كثیٌر ال یحصیھ إال هللا وقد ورد في اآلثار من الدعاء 

 فروي: أن جعفراً الصادق كان یدعو في آخر رمضان، فیقول:  ●
 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱۹ 

 ((ا� رب رمضان، م�ل القرآن، هذا شهر رمضان، اذلي أنزل فيه القرآن، وقد انرصم؛ أي رب!
 تر�د أن تعذب� به يوم لقائك)).فأعوذ بوجهك الكر�م أن يطلع الفجر من يلليت هذه، أو �رج رمضان ولك عندي ذنٌب 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وقال طاوس لعطاٍء:
 إياك أن تطلب حواجئك من أغلق دونك بابه، 

 و�عل دونها حجابه، 
 وعليك بمن بابه مفتوٌح إىل يوم القيامة.

 
 وقال أبو مسلم اخلوال�:

 نها.ما عرضت يل دعوٌة فذكرت انلار، إال رصفتها إىل االستعاذة م 
 

 قال ابن عباس: 
 من اكن ذاكراً هللا يف الرخاء، ذكره اهللا يف الشدة، واستجاب هل،

 ومن يغفل عن اهللا يف الرخاء، و�ذكره يف الشدة، لم �ستجب هل. 
 
 

 �ك!وقال وهب بن منبٍه لرجٍل اكن يأيت امللك: و

 تأيت  
 ،من يغلق عنك بابه 

 ،و�ظهر لك فقره 

 ،و�واري عنك غناه 

 وتدع 
 من يفتح لك بابه نصف الليل ونصف انلهار،

 و�ظهر لك غناه،  
 و�قول: ادع� أستجب لك؟!.



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۲۰ 

أخبرني الشیخ الصالح شھاب الدین بن ھالل األزدي بقراءتي علیھ، قال: أخبرني ابن المحب سماعاً، عن النابلسي، عن  ●
سطي، قال: أخبرني الشیخ العالمة موفق الدین ابن قدامة المقدسي، قال: أخبرنا جماعةمن التوابین، قال: أخبرنا الوا

الشیخ أبو الحسن أحمد بن حمزة السلمي، وجماعةٌ قالوا: أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد المقري األصبھاني، قال: 
عبد هللا بن مسعوٍد الرقي، ثنایزید بن محمٍد بن سناٍن، عن أبیھ، عن  أخبرنا أبو نعیٍم الحافظ، أنبأ محمٌد بن حمیٍد، ثنا

 جده، قال:
  -ريض اهللا عنه-حدث� احلسن بن يلع  

 يهتف بصوت 
ً
قال: بينما أنا أطوف مع أيب حول ابليت، يف يللٍة ظلماء، وقد رقدت العيون، وهدأت األصوات؛ إذ سمع [أيب] هاتفا

 حز�ٍن شيٍج، وهو يقول:
 يا اكشف الرض وابللوى مع السقم  �يب داع املضطر يف الظلم يا من 

 وأنت يا يح يا قيوم لم تنم  قد نام وفدك حول ابليت وانتبهوا 
 يا من إيله أشار اخللق يف احلرم  هب يل بوجودك فضل العفو عن جرٍم 

 فمن �ود ىلع العاص� بالكرم  إن اكن عفوك ال يرجوه ذو رسٍف 
 قال:

 أيب: يا ب�! ما �سمع صوت انلادب ذلنبه، املستقيل لر�ه؟ احلقه، فلعلك أن تأيت به، فقال يل 
 فخرجت أسىع حول ابليت أطلبه، فلم أجده، حىت انتهيت إىل املقام، فإذا هو قائٌم،  

 فقلت: أجب ابن عم رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، فأوجز يف صالته واتبع�،
 يا أبت، فأتيت أيب فقلت: هذا الرجل  

 قال هل أيب: من الرجل؟ فقال: من العرب، 
 قال: وما اسمك؟ قال: منازل بن الحٍق،

 قال: وما شأنك؟ وما قصتك؟ 
 قال: وما قصة من أسلمته ذنو�ه، وأو�قته عيو�ه، فهو مرتهٌن يف حبر اخلطايا،  

 فقال هل أيب: يلع ذلك، فارشح خربك.
 ىلع اللهو والطرب، ال أ

ً
فيق عنه، و�ن يل وادٌل يعظ� كث�اً، و�قول: يا ب�! احذر هفوات الشباب وعرثاته؛ فإن قال: كنت شابا

هللا سطواٍت ونقماٍت، ما � من الظامل� ببعيٍد، و�ن إذا ألح يلع باملوعظة، أحلحت عليه بالرضب، فلما اكن يوٌم من األيام، ألح 
، فحلف باهللا �تهداً: يلأ

ً
 ت� بيت اهللا احلرام، فيتعلق بأستار الكعبة، و�دعو يلع،يلع باملوعظة، فأوجعته رض�ا

 فخرج حىت انت� إىل ابليت، فتعلق بأستار الكعبة، وأ�شأ يقول: 
 عرض املهامه من قرٍب ومن بعد  يا من إيله أىت احلجاج قد قطعوا 

 يدعوه مبتهالً بالواحد الصمد  إ� أتيتك يا من ال �يب من 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۲۱ 

 فخذ حبيق يا رمحن من ودلي  قيق هذا منازل ال يرتد عن ع
 يا من تقدس لم يودل ولم ي�  وشل [منه] حبوٍل منك جانبه 

 قال: فواهللا ما استتم الكمه حىت نزل يب ما ترى، ثم كشف عن شقه األيمن فإذا هو يا�ٌس،
 يف املاكن اذلي داع يلع،قال: فأبت ورجعت، ولم أزل أترضاه، وأخضع هل، وأسأهل العفو ع� إىل أن أجاب� أن يدعو يل  
قال: فحملته ىلع ناقٍة عرشاء، وخرجت أقفو أثره حىت إذا رصنا بوادي األراك، طار طائٌر من شجرٍة، فنفرت انلاقة، فرمت به ب�  

، وأعظم ما يب، ما ألقاه من اتلعي�: أ� ال أعرف إال باملأخوذ بع
ً
قوق أحجاٍر، فرضخت رأسه فمات، فدفنته هناك، وأقبلت آ�سا

 وادله.
 كما 

ً
فقال هل أيب: أ�رش فقد أتاك الغوث، فص� ر�عت�، ثم أمره فكشف عن شقه بيده، وداع هل مراٍت يرددهن، فعاد صحيحا

 اكن، وقال هل أيب: لوال أنه قد اكن سبقت إيلك من أبيك يف ادلاعء لك؛ حبيث داع عليك، ما دعوت لك.
 الوادلين؛ فإن يف داعئهما انلماء واال�بار، واالستصغار وابلوار. قال احلسن: و�ن أيب يقول نلا: احذروا داعء

 
 وكان عبیدة الخواص یبكي ویقول: قد كبرت، فأعتقني من النار.

 
 وقال سفیان الثوري:

 بأستار الكعبة، 
ً
 رأيت رجالً متعلقا

 وهو يقول:ا� سلم، 
 قلت: ما شأنك، ولم تطلب السالمة؟ 
 أرغب إىل اهللا تعاىل يف فقال: يا أيخ! كنا أر�ع 

ً
ًة؛ تنرص أحدنا عند املوت، وتهود اآلخر، وتمجس اآلخر، و�قيت أنا خائفا

 السالمة.
 

 :-رحمھ هللا-قال سفیان بن عیینة 
 يقول يف الطواف: 

ً
 سمعت أعرابيا

؟
ً
 إل�! من أو� باتلقص� م�، وقد خلقت� ضعيفا

  
ً
 ؟ ومن أو� بالكرم منك، وقد سميت نفسك رؤوفا

 ولك املنة يلع، وعصيتك بعلمك، 
 ولك احلمد يلع، فبانقطاع حجيت، ووجوب حجتك، و�فقري وغناك، إال ما غفرت يل.

 
 قال وهيب بن الورد:

 بينما امرأٌة تطوف، و� تقول: يا رب! ذهبت ال�ات، و�قيت اتلبعات، 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۲۲ 

 يا رب! مالك عقو�ٌة إال انلار، أما يف عفوك ما �سع�؟ 
 تتمت الكمها إال وقائٌل يقول: قد عفونا عنك، وغفرنا لك.قال: فما اس 
 

 وقال بعضھم: 
 دخلنا ىلع عطاٍء نعوده يف مرضه اذلي مات فيه، 

 فقلنا هل: كيف ترى حالك؟
 فقال: املوت يف عنيق، والقرب ب� يدي، و� القيامة موقيف، وىلع جرس جهنم طر�يق، وال أدري ما يفعل يب،  

 ، حىت غيش عليه،ثم ب�ى ب�اًء شديداً 
 يف القرب، ومرصيع عند املوت، وارحم مقا� ب� يديك، يا أرحم الرامح�. فلما أفاق، قال: ا� ارحم وحشيت 
 

 وقیل: إن محمد بن المنكدر بكى عند موتھ،
 فقيل هل: ما يبكيك؟ 
 فرفع طرفه إىل السماء،  

 رت فقد مننت، و�ن اعقبت فما ظلمت.وقال: ا� إنك أمرت� فقرصت، ونهيت� فعصيت؛ فإن غف
 

 قال بعض الصالحین:
 بينا أنا أطوف بالكعبة، و�ذا أنا جبار�ٍة تقول: يا كر�م!، عهدك القديم؛ فإ� ىلع العهد مقيٌم،  

 فقلت: يا جار�ة! وما العهد اذلي بينك و�ينه؟ 
 قالت: يا أيخ! أمٌر عجيٌب، 

فدمرت لك من يف السفينة، وغرق لك من فيها، فلم ينج منهم غ�ي، وهذا الطفل، وذلك أ� كنت يف ابلحر، فهبت بنا ر�ٌح، 
 و�قيت ىلع لوٍح، ورجٌل أسود ىلع لوٍح آخر، 

فلما أصبح الصبح دخل األسود إيل، وجعل يدافع املاء بذراعيه حىت وصل إيل واستوى معنا ىلع اللوح، وجعل يراود� عن 
 بليٍة ال نرجو السالمة منها بطاعٍة، فكيف باملعصية؟! نفيس، فقلت هل: يا عبد اهللا! �ن يف

فقال: دعي�، فواهللا ال بد من ذلك، ومد يده وأخذ الطفل م�، ور� به يف ابلحر، فرفعت طر� إىل السماء، وقلت: يا من �ول 
 املرء وقلبه، حل بي� و�� هذا األسود حبولك وقوتك، إنك ىلع لك يشٍء قديٌر، ب�

 من دواب ابلحر قد فتحت فاها واتلقمت األسود واغبت به يف ابلحر، و�ذا بدابةٍ  
 وشماال، فرمت� إىل جز�رٍة من جزائر العرب، فقصصت هلم قصيت وما جرى يل، فتعجبوا من  

ً
و�قيت األمواج ترمي� يمينا

 ذلك، وأطرقوا رؤوسهم،
وذلك أنا كنا مسافر�ن يف ابلحر؛ إذ اعرتضتنا دابٌة، ووقفت وقالوا: لقد أخربتنا بأمٍر عجيٍب، و�ن �ربك بأمٍر تعجب� منه،  
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 أمامنا، و�ذا الطفل ىلع ظهرها، 
 ومناٍد ينادي: خذوا هذا الطفل من ىلع ظهري، و�ال أهلكت�م،

الطفل،  ف�ل واحٌد منا ىلع ظهرها وأخذه، واغصت ادلابة يف ابلحر، وقد اعهدنا اهللا تعاىل أال يرانا ىلع معصيٍة أبداً، وأعطو� 
 وهذا بعض عجائب صنع اهللا تعاىل.

 
 

 وعن ابن عمر:
 أنه اكن يدعو ىلع الصفا واملروة، و� م�، فيقول يف داعئه: 
ا� اجعل� من �بك، و�ب مالئ�تك، و�ب رسلك، و�ب عبادك الصاحل�، ا� حبب� إيلك، و�ىل مالئ�تك، و�ىل  

 كث�.رسلك، و�ىل عبادك الصاحل�، يف داعء 
 

 وعن سالم بن مسك�، قال:
 سمعت احلسن يقول:  

 ،بك 
ً
 امأل قلو�نا إيمانا

  ،بك 
ً
 و�قينا

  ،ومعرفًة بك 

  ،ومعرفًة لك 

  ،بك 
ً
 وتصديقا

 ،وحياًء لك 

  .إىل لقائك 
ً
 وشوقا
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 وعن عبد الواحد بن ز�د أنه اكن يقول يف داعئه:

  
ً
 قو�ًة ىلع عبادتك، أسألك ا� أر�نا

 ارح مسارعًة إىل طاعتك، وأسألك جو 
 متعلقًة بمحبتك.

ً
 وأسألك همما

 
 وعن مرثد بن أبي عامٍر،  ●

 أنه اكن يقول يف داعئه: -ريض اهللا عنهما-عن احلسن بن احلسن بن يلع 
 ا� ارزق� �بًة لك تقطع بها ع� �بات ادلنيا واآلخرة وذلاتها،  

 يمها، وارزق� �بًة لك جتمع يل بها خ� اآلخرة ونع
 ا� اجعل �بتك أحب األشياء عندي، وأقرها لعي�، 

 واجعل� أحبك حب ادلاع� يف �بتك، 
 ال �الطه حٌب هو أىلع منه يف صدري، وال أ�رث منه يف نفيس، 

ً
 حبا

 حىت �شغل قليب به عن الرسور بغ�ه، 
 حىت ي�مل يل به عندك اثلواب غداً يف أىلع منازل املحب� لك يا كر�م!

 .قال: وكان من خیار أھل البیت، وكان یدعو بھذا الدعاء في آخر كالمھ، ویبكي 
 
 

 وعن عقبة بن فضالة، قال: كان  ●
 أبو عبيدة اخلواص يقول يف داعئه، بعدما كرب:

 لك، 
ً
 ا� ارزق� حبا

 لطاعتك،  
ً
 وحبا

 ملطيعيك، 
ً
 وحبا

 ألويلائك، 
ً
 وحبا

 ألهل �بتك، 
ً
 وحبا

 وخدامك، 
 ترفع� به عندك يف أىلع درجات العال، يف منازل املحب� للقاءك، ا� ا

ً
 رزق� حبا

 .ًوكان یبكي حتى یكاد یغمى، وكان قد كبر جدا 
 

 قال أحمد بن أبي الحواري، ثنا أبو قرة، ثنا حمید بن قائد، قال: ●



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۲٥ 

  
 كان بعض التابعین یقول: 

 إل�! أعطيت� من غ� أن أسألك،
 ألك، فكيف حترم� وأنا أس 

 ا� إ� أسألك أن �س�ن عظمتك يف قليب، 
 �سقي� رش�ًة من كأس حبك. وأن

 
 و�ن من داعء بعض اتلابع�: ا� أمت قليب خبوفك وخشيتك، وأحيه حببك وذكرك.

 
 و�ن يلع بن املوفق يقول:

 من نارك، فعذب� بها، 
ً
 ا� إن كنت تعلم أ� أعبدك خوفا

 م� جلنتك فاحرمنيها، و�ن كنت تعلم أ� أع 
ً
 بدك حبا

 إىل وجهك الكر�م، فأحبنيه [مرة]، واصنع يب ما شئت.
ً
 م� لك، وشوقا

ً
 و�ن كنت تعلم أ� أعبدك حبا

 
 وقال بعض السلف إلخوانه: 

 زهدنا اهللا و�يا�م يف احلرام، زهادة من قدر عليه يف اخللوة، فعلم أن اهللا يراه، فرت�ه.
 

 اس القرآن، وهو مسىج للموت، ثم قال:وختم آدم بن أيب إي

 حبيب لك إال رفقت يب يف هذا املرصع،  
 كنت أؤملك هلذا، كنت أرجوك، 

 .-رمحه اهللا-ال � إال اهللا، ثم قىض 
 

 و�ن عبد الصمد الزاهد يقول عند موته:
 خبأتك، سيدي! هلذه الساعة 
 وهلذا ايلوم اقتنيتك،  

 حقق حسن ظ� بك.
 

 : -وادلماء �سيل عليه-ىلع عثمان ورض�وه، جعل يقول  وملا دخلوا
 ال � إال أنت سبحانك إ� كنت من الظامل�،
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 ۲٦ 

 ا� إ� أستعديك عليهم،  

 وأستعينك ىلع مجيع أموري، 
 وأسألك الصرب ىلع ما بليت�.

 
 ، فسأل عن سبب غمه، -وهو مغمومٌ -ومر أبو جعفر �مد بن يلع بمحمٍد بن املنكدر 

 يل هل: ادلين قد قرحه،فق
 فقال أبو جعفر: أفتح هل يف ادلاعء؟، 
 قيل: نعم، 
 قال: لقد بورك لعبٍد يف حاجٍة أ�رث فيها من ادلاعء؛ اكئنًة ما اكنت. 
 

 و�ن بعض السلف يقول يف مرضه: ا� أنقص من الوجع، وال تنقص من األجر.
 

 فصل

 ویدعو المأمومون مع اإلمام 
 ، ب: رفع الناس أیدیھم مع اإلمام في االستسقاءقال البخاري: با ●

 وذكر حدیث االستسقاء في الجمعة، ♦
ثم قال: فرفع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یدیھ، ورفع الناس أیدیھم مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم   ♦

 یدعون.
 :قال ابن رجٍب في ((شرح البخاري)): والمقصود من ھذا الحدیث في ھذا الباب 

 املأموم� يرفعون أيديهم إذا رفع اإلمام يديه، و�دعون معه، أن  
  رضي هللا عنھما-وممن قال إن الناس یدعون مع اإلمام: مالٌك وأحمد-. 

وكذا قالوا في قنوت المأموم خلف إن سمعوا دعاء اإلمام أمنوا علیھ، وإن لم یسمعوا دعوا، : وقال أصحاب الشافعي ●
 اإلمام.

، وإن سمع، فھل یؤمن، أو یدعو، أو المشروع دعا فإن لم یسمع صوت إمامھ :-رحمھ هللا-د وأما مذھب اإلمام أحم ●
 یخیر بینھما، أو یتابعھ في الثناء، ویؤمن على دعائھ؟ حكي عنھ فیھ روایاٍت.

 قال ابن رجب في ((شرح الفاتحة)) الفصل الخامس: ●
  :في التأمین على الدعاء في غیر الفاتحة 

 والمستمع لھ، فینبغي أن یؤمن على الدعاء، كما في القنوت. فأما السامع للدعاء  ♦
 .وقال أصحابنا: یستحب للسامع أن یؤمن أو یدعو، خیروه بینھما 
  ،ثم قال: فأما الداعي نفسھ، فقال أصحابنا: ال یؤمن، وقالت طائفةٌ، منھم ابن عطیة: یشرع لكل داٍع أن یؤمن

 )).اختم بآمینواستدلوا بحدیث: ((
  ٍأنھ كان إذا قرأ آخر البقرة قال: ((آمین)).وعن معاذ : 
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  ،قال: وبالقیاس على تأمین اإلمام على دعاء العامة، وقد دل على استحباب التأمین للمستمع للدعاء أحادیث منھا
 حدیث ارتقى المنبر، فقال: ((آمین)).

 لناس على ذلك إلى زماننا.وكان ابن مسعود إذا ختم القرآن جمع أھلھ، فأمنوا على دعائھ، ولم یزل السلف وا 
 فصل

 استحباب الخضوع والخشوع في الدعاء 
 ویستحب ●

   الخشوع في الدعاء 
 والمسكنة واالفتقار 
  ،والخضوع والذل واالنكسار 
  .وترك التجبر والتكبر 

 
 قال الشیخ شمس الدین بن عبد القوي في كتابھ ((النظم الكبیر))، في باب: صالة االستسقاء: ●

 
 و�ضع �و األر

ً
 و�رفع كف املستغيث املجهد ض بالطرف خاشعا

 داعء غر�ٍق يف دىج الليل مفرد  و�دعو داعء املخبت� بقلبه 

 وفاتح باٍب للمطيع ومعتد  فإن اذلي يدعوه يرزق من عىص 

 فادع واسع للفضل واجتد  ولكنما صدق الرجاء مفاتح اخلزائن 

 انه فادع تهتدقنوط الفىت خرس  وال تقنطن من رمحة اهللا إنما 

 باب راحٍم 
ً
 قر�ٍب �يٍب بالفواضل مبتد  وقل بان�ساٍر قاراع

 سواك يز�ل األزل يف احلاصل العد  إل� أىت العاصون بابك ما هلم 

 فال تطردنا من جنابك وتبعد  إيلك فررنا من عذابك رهبًة 

 إجابته يا غ� �لف موعد  دعوناك لألمر اذلي أنت ضامٌن 

 فحاشاك من رد الفىت فارغ ايلد  ا بالرجاء أ�فنا إيلك مددن

 
ً
 بما شئت من لك ادلاع غ� معتد  وناد بقلٍب خاشٍع مترضاع

  
 

 فصل

 ویستحب رفع الیدین في الدعاء 
 وقد ورد في الحدیث: 

 ((أن املؤمن إذا رفع يديه يف ادلاعء استحيا اهللا أن يردهما صفراً خائبت�)).
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 في الدعاء في أماكن.وقد ورد رفع الیدین 
 قال ابن رجب:  ●

  أنھ كان یرفع یدیھ في الدعاءوقد روي عنھ صلى هللا علیھ وسلم، 
  .وأكثر ما روي عنھ أنھ كان یرفعھما في صالة االستسقاء؛ فإنھ كان یرفع یدیھ حتى یرى بیاض إبطیھ 

 
 وفي ((تجرید األصول))، عن سلمان [قال]،  ●

 لم: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وس
 ((إن اهللا حٌي كر�ٌم، �ستيح من عبده إذا رفع يديه إيله أن يردهما صفراً)).

 
 وفي ((صحیح البخاري))،  ●

  لما دخل الرجل وطلب من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم االستسقاء، قال: فرفع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
 یدیھ.

 في االستسقاء. رفع الناس أیدیھم مع اإلماموقال البخاري: باب:  ●
 ثم روى حدیث أنٍس، قال: 

 أىت رجٌل أعرايٌب من أهل ابلدو إىل رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة، 
 فقال: يا رسول اهللا! هلكت املاشية، هلك العيال، هلك انلاس،

 فرفع رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم يديه،  
 يه وسلم يدعون.ورفع انلاس أيديهم مع رسول اهللا ص� اهللا عل

 وعن أ�ٍس: أن انليب ص� اهللا عليه وسلم رفع يديه حىت رأيت بياض إبطيه.
 

ثم ذكر البخاري بعده، باب: رفع اإلمام یدیھ في االستسقاء، ثم ذكر حدیث أنٍس، وفي الحدیث: أنھ رفع یدیھ حتى رأینا  ●
 بیاض إبطیھ.

، ولم یذكر في ھذه ع یدیھ في الدعاء حتى یرى بیاض إبطیھیرفوعن أنس، قال: رأیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  ●
 الروایة االستسقاء.

، یدعو على منبٍر وال غیره، ما كان ما رأیت النبي صلى هللا علیھ وسلم شاھراً یدیھ قط، قال: وعن سھٍل بن سعدٍ  ●
 یدعو إال یضع یدیھ حذو منكبیھ، ویشیر بإصبعھ إشارةً.

 وعن أيب موىس:  ●

 ص� اهللا عليه وسلم من حن�، ملا فرغ انليب 
  .بعث أبا اعمٍر ىلع جيش فليق در�د بن الصمة، فقتل در�د، وهزم اهللا أصحابه 
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  ،وقال أبو موىس: و�عث� مع أيب اعمر، فر� أبو اعمر يف ر�بته، رماه جشٌ� �سهٍم فأثبته يف ر�بته، فانتهيت إيله 
  ،فقلت: يا عم! من رماك؟ فأشار إىل أيب موىس 
 ل: ذلك قات� اذلي رما�، فقصدت هل، فلحقته، فلما رآ� و�، فاتبعته، وجعلت أقول هل: أال �ستيح؟ أال تلبث؟ فقا

 فكف،
  ،فاختلفنا رض�ت� بالسيف، فقتلته 
   ،ثم قلت: أبا اعمٍر! قتل اهللا صاحبك 
 .قال: فانزع هذا السهم، ف�عته، ف�ا منه املاء 
  اهللا عليه وسلم السالم، وقل هل: استغفر يل،قال: يا بن أيخ! أقرئ يل انليب ص � 
   واستخلف� أبو اعمر ىلع انلاس، فمكث �س�اً ثم مات، فرجعت فدخلت ىلع انليب ص� اهللا عليه وسلم يف بيته ىلع

 بظهره، وجنبيه، رس�ٍر مرمل، وعليه فراٌش، قد أثر رمال الرس�ر
  غفر يل، فأخربته خبربنا وخرب أيب اعمٍر، وقال: قل هل: است 
  ،ثم قال: ((ا� اجعله يوم ثم رفع يديه، فقال: ((ا� اغفر للعبيد أيب اعمٍر))، ورأيت بياض إبطيهفداع بماٍء فتوضأ ،

 القيامة فوق كثٍ� من خلقك، من انلاس)).
 

 وعن أيب برزة األسل�: أن انليب ص� اهللا عليه وسلم رفع يديه يف ادلاعء.
 

 وعن عمر بن اخلطاب: 
 أن انليب ص� اهللا عليه وسلم يوم بدٍر استقبل القبلة،

 ثم مد يديه فجعل يهتف بر�ه:  
((ا� أ�ز يل ما وعدت�، ا� إن تهلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض، فما زال يهتف بر�ه ماداً يديه، 

 مستقبل القبلة، حىت سقط [رداؤه عن منكبيه])).
 

 وعن عمر:
 كفيه قبل وجهه، وال �اوز بهما رأسه، مقبالً ببطن كفيه إىل وجهه. 

ً
 يدعو، رافعا

ً
 أنه رأى انليب ص� اهللا عليه وسلم قائما

 
 وروي: أنھ كان النبي صلى هللا علیھ وسلم إذا دعا جعل باطن كفیھ إلیھ، وإذا استعاذ جعل ظھرھما إلیھ. ●

 وفي صفة الرفع خمسة أنواٍع:
، وفي ھذا أحادیث تذكر، ولیست بشيء، لم یكن رفعاً، إنما كان إشارةً باألصبع الواحدة إلى السماء أن الرفع أحدھا: ●

لكن في بعض المواضع وردت اإلشارة باألصبع، ولكن قد ورد الرفع غیر اإلشارة، فیكون الرفع شيٌء، واإلشارة 
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 شيٌء.
 وقد ورد في ھذا أحادیث.، رفع الیدین وبسطھما، وجعل بطنھما إلى السماء: النوع الثاني ●

 .قال ابن رجب في ((شرح البخاري)): وھذا ھو المتبادر إلى الفھم 
، وقد ورد فیھ أحادیث، وتقدم وبطونھما مما یلي وجھھ، أن یرفع یدیھ، ویجعل ظھرھما إلى القبلة النوع الثالث: ●

 بعضھا. قلت: وھذا ھو المتبادر إلى الفھم.
 ، وقد ورد فیھ أحادیث أیضاً.ظھورھما مما یلي وجھ الداعي یجعل وھو أن الرابع عكس الثالث: ●
، مع مد الیدین ورفعھما یقلب كفیھ، ویجعل ظھورھما مما یلي السماء، وبطونھما مما یلي األرض أن النوع الخامس: ●

 إلى السماء، وفیھ أحادیث أیضاً.
 

 ویمسح بیدیھ بعد رفعھما وجھھ، ●
  

 ملا روى عمر بن اخلطاب، قال: 
 رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم إذا رفع يديه يف ادلاعء، لم �طهما حىت يمسح بهما وجهه،اكن 

 وقال �مد بن املث� يف حديثه: ((لم يردهما))،  
 رواه الرتمذي، وقال: حديث غر�ب.

 
 .-ضي عنھرحمھ هللا ور-؟ على روایتین عنھ ھل یمسح وجھھ بیدیھ بعد الفراغ من دعاء القنوتواختلف كالم أحمد،  ●
●  

 فصل

 وتستحب اإلشارة في الدعاء 
 ولھذا وردت اإلشارة في التشھد. ●
 و� حديث سهل بن سعٍد، قال:  ●

ما رأيت انليب ص� اهللا عليه وسلم شاهراً يديه قط، يدعو ىلع منرٍب وال غ�ه، ما اكن يدعو إال يضع يديه حذو منكبيه، و�ش� 
 بأصبعه إشارةً.

 
 یھ وسلم: أنھ أشار بأصبعھ بعرفة.وقد روي عنھ صلى هللا عل ●
 وروي أنھ أشار بأصبعھ لما ركب راحلتھ، وقال: ((اللھم أنت الصاحب في السفر)). ●

 أنه قال: -ريض اهللا عنه-وعن أيب هر�رة 
 .

ً
 إذا داع أحد�م فهكذا، ورفع أصبعه املش�ة، وهكذا، ورفع يديه مجيعا

 
 ، قال:-ريض اهللا عنهما-وعن ابن عباس 

 تغفار أن �ش� بأصبٍع واحدٍة.االس 
 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۳۱ 

 ، قالت: -ريض اهللا عنها-وعن اع�شة 
 إن اهللا �ب أن يدىع هكذا، وأشارت بالسبابة.

 
 ، قال:-ريض اهللا عنه-وعن ابن الز�� 

 إن�م تدعون، أفضل ادلاعء هكذا، وأشار بأصبعه. 
 

 وعن ابن س��ن، قال:
 إذا أثنيت ىلع اهللا، فأرش بأصبٍع واحدٍة. 
 

 قال: بلغنا أنھ اإلخالص. وعن سمعان، ●
 

 فصل

 ویستحب الدعاء مستقبل القبلة وغیر مستقبل القبلة 
 وقد بوب البخاري على كل منھما؛ ●

  ،فذكر في باب: الدعاء مستقبل القبلة 
خرج انليب ص� اهللا عليه وسلم إىل هذا املص� �ستسيق [فداع واستسىق]، ثم حدیث عبد هللا بن زیٍد، قال:  ♦

 ستقبل القبلة وقلب رداءه.ا
 حدیث أنٍس في االستسقاء في خطبة الجمعة.وذكر في باب: الدعاء غیر مستقبل القبلة ، 

 وكان أحمد الھمداني ال یدعو شیئاً إال مستقبل القبلة. ●
 
 

 فصل 

 والسؤال ال ینبغي إال ہلل
 وال ینبغي للخلق،  ●

  ألت فاسأل اهللا))((إذا س: -رضي هللا عنھما-كما في حدیث وصیة ابن عباس، 
   بالسؤال، ونھى عن سؤال غیره من الخلق، -عز وجل-فأمر بإفراد هللا 
  } :يٌب َوَال تـََتَمنـَّْوا َما َفضََّل اللَُّه ِبِه بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض ِللرَِّجاِل َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسُبوا َولِلنَِّساِء َنصِ  وقد أمر هللا تعالى بسؤالھ، فقال

 النساء.} )٣٢ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما ( َواْسأَُلوا اللََّه ِمْن َفْضِلهِ َتَسْبَن ِممَّا اكْ 
 وفي الترمذي، ●

   ((سلوا اهللا من فضله؛ فإن اهللا �ب أن �سأل)).مرفوعاً:  -رضي هللا عنھ-عن ابن مسعود 

  يغضب عليهمن ال �سأل اهللامرفوعاً: (( -رضي هللا عنھ-وفیھ عن أبي ھریرة .(( 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۳۲ 

  إن اهللا �ب امللح� يف ادلاعء: ((-أیضاً -وفیھ.(( 

 )) :ليسأل أحد�م ر�ه حاجته لكها، حىت �سأهل شسع نعله إذا انقطعوفي حدیث آخر.(( 
 وفي المعنى أحادیث كثیرةٌ، وفي النھي عن سؤال الخلق أحادیث كثیرةٌ صحیحةٌ. ●
 

:
ً
 و� حديث مسعود بن عمرٍو مرفواع

 ل العبد �سأل، وهو غ�، حىت �لق وجهه، فما ي�ون هل عند اهللا وجٌه)).((ال يزا 
 

ال يزال العبد �سأل حىت يأيت يوم القيامة، وليس ىلع وجهه مزعة وفي ((صحیح البخاري)) عنھ صلى هللا علیھ وسلم: (( ●
 .. ..))، وذكر بقیة الحدیث. انلاس إن الشمس تدنو من))، وقال: ((حلمٍ 

 )).يلأخذ الرجل حبله فيغدو فيحتطب، خ�اً من أن �سأل انلاس أعطوه أو منعوه علیھ وسلم: ((فیھ عنھ صلى هللا ●
، منھم: الصدیق، وأبو ذٍر، وثوبان، جماعةٌ من أصحابھ على أال یسألوا الناس شیئاً وقد بایع النبي صلى هللا علیھ وسلم  ●

 .-رضي هللا عنھم-لھ وكان أحدھم یسقط سوطھ أو خطام ناقتھ فال یسأل أحداً أن یناو
 قال ابن رجٍب في ((نور االقتباس)): ●

 ،
ً
 واعلم أن سؤال اهللا تعاىل دون خلقه هو املتع� عقالً ورشاع

 منھا:ودلل من وجوٍه متعددة ، 
، فال یصلح الذل إال لھ بالعبادة أن السؤال فیھ بذٌل لماء الوجھ، وذلةٌ للسائل، وذلك ال یصلح إال ہلل وحده ♦

 .لك من غایات المحبة الصادقةوذ والمسألة،
 ، يقول:-ريض اهللا عنه-و�ن اإلمام أمحد 

 عن السجود لغ�ك، فصنه عن املسألة لغ�ك. ا� كما صنت وج� 
 

وقال أبو [الخیر] األقطع: كنت بمكة سنةً، فأصابتني فاقةٌ وضٌر، فكنت كلما أردت أن أخرج إلى المسألة ھتف بي  ●
 یسجد لي ال تبذلھ لغیري.الوجھ الذي ھاتٌف یقول: 

 وفي ھذا المعنى یقول بعضھم: ●
 بدالً و�ن نال [الغ�] �سؤال  ما اعتاض باذل وجهه �سؤاهل 

 رجح السؤال وخف لك نوال  و�ذا السؤال مع انلوال وزنته 
 فابذهل للمتكرم املفضال  فإذا ابتليت ببذل وجهك سائالً 

 
أن یأتي یوم القیامة ولیس على وجھھ مزعة لحٍم، كما ثبت  سألة بغیر حاجةٍ من أكثر من المولھذا المعنى كانت عقوبة  ●

 ذلك في ((الصحیحین))؛
 بغ� حلٍم، و�ذهب  

ً
ألنه أذهب عز وجهه وصيانته يف ادلنيا، فأذهب اهللا من وجهه يف اآلخرة مجاهل و�هاءه احليس، فيص� عظما

 مجاهل و�هاؤه املعنوي، فال يبىق هل عند اهللا وجاهٌة.



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۳۳ 

 
 ؛ أن السؤال عبوديٌة عظيمةٌ ومنها:  ●

  ،ألنها إظهار االفتقار إيله 

 ،واالعرتاف بقدرته ىلع قضاء احلوائج 

   و� سؤال املخلوق ظلٌم؛ 

  ،ألن املخلوق اعجٌز عن جلب انلفع نلفسه ودفع الرضر عنها، فكيف يقدر ىلع ذلك لغ�ه 

 .وسؤاهل إقامٌة هل مقام من يقدر، وليس هو بقادٍر 
 

 ویشھد لھذا المعنى الحدیث الذي في ((صحیح مسلم))،  ●
 ، عن انليب ص� اهللا عليه وسلم: -ريض اهللا عنه-عن أيب ذٍر 

 ((يا عبادي! لو أن أول�م وآخر�م، 
 و��س�م وجن�م،

 قاموا يف صعيٍد واحٍد فسألو�،  
 ذا غمس يف ابلحر)).فأعطيت لك إ�ساٍن مسأتله، ما نقص ذلك ما عندي إال كما ينقص املخيط إ

 
وذلك بأ� جواٌد واحٌد ماجٌد، أفعل ما أر�د، عطايئ الكٌم، وعذايب الكٌم، إذا وفي الترمذي وغیره زیادةٌ في ھذا الحدیث: (( ●

، إنما أقول هل: �ن فيكون
ً
 ))،أردت شيئا

 فكیف یسأل الفقیر العاجز، ویترك الغني القادر، إن ھذا ألعجب العجب؟!  ●
 

 : قال بعض السلف
 .-يع�: املخلوق-إ� ألستحي من اهللا أن أسأهل ادلنيا، وهو يملكها، فكيف أسأهلا من ال يملكها 

 
 

 إخوانه،  وحصل بلعض السلف ضيٌق يف معشيته، حىت هم أن يطلب من
 فرأى يف منامه قائالً يقول هل: 

 أ�سن باحلر املر�د، 
 إذا وجد عند اهللا ما ير�د، 

 عبيد، أن يميل بقلبه إىل ال
.
ً
 فاستيقظ وهو من أغ� انلاس قلبا

 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۳٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وقال بعض السلف:
 : -عز جل-قرأت يف بعض كتب اهللا امل�لة: يقول اهللا  

 ((أتؤمل غ�ي للشدائد، والشدائد بيدي، وأنا اليح القيوم؟! 
 وتريج غ�ي، وطرق بابه بابلكرات، و�يدي مفاتيح اخلزائن، و�ايب مفتوح ملن داع�؟!

 ذا اذلي أمل� نلائبة، فقطعت به؟! من  
 أو من ذا اذلي رجا� لعظيم، فقطعت رجاه؟! 

 أو من ذا اذلي طرق بايب فلم أفتحه هل! 
 أنا اغية اآلمال، فكيف تنقطع اآلمال دو�؟! 

 أخبيٌل أنا فيبخل� عبدي؟! 
 أليس ادلنيا واآلخرة، والكرم والفضل لكه يل؟!

 ؟!فما يمنع املؤمل� أن يؤملو� 
لو مجعت أهل السموات واألرض، ثم أعطيت لك واحٍد منهم ما أعطيت اجلميع، و�لغت لك واحٍد منهم أمله، لم ينقص ذلك  

 أنا قيمه؟!
ً
 من مليك عضو ذرٍة، فكيف ينقص ملاك

 للقانط� من رمحيت!، 
ً
 يا بؤسا

 ملن عصا�، وتوثب ىلع �ار�!)). 
ً
 و�ا بؤسا

 
 : -هريض اهللا عن-وعن أيب هر�رة 

 أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، قال:
 ((ي�ل ر�نا لك يللٍة إىل السماء ادلنيا، ح� يبىق ثلث الليل اآلخر، 
 فيقول:  

 يدعو� فأستجيب هل؟!  من



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۳٥ 

 ومن �سأل� فأعطيه؟! ومن �ستغفر� فأغفر هل؟!)).
 

 :، -ريض اهللا عنه-وعن أيب هر�رة 

 قال: عن انليب ص� اهللا عليه وسلم 

 ((ي�ل اهللا إىل سماء ادلنيا لك يللٍة ح� يميض ثلث الليل األول، فيقول:

 أنا امللك، أنا امللك، من ذا اذلي يدعو� فأستجيب هل؟!، 

 من ذا اذلي �سأل� فأعطيه؟!،  

 من ذا اذلي �ستغفر� فأغفر هل؟!، 

 فال يزال كذلك حىت ييضء الفجر)).
 

 :: -عنه ريض اهللا-وعن أيب هر�رة 
 قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم: 

 إىل السماء ادلنيا، فيقول: هل من سائٍل يعطى؟!)) -تبارك وتعاىل-((إذا مىض شطر الليل أو ثلثاه، ي�ل اهللا
 هل من داٍع �ستجاب هل؟!، 
 هل من مستغفٍر يغفر هل؟!،  

 حىت ينفجر الفجر)).

 
 :، قال:-ريض اهللا عنه-وعن أيب هر�رة 

 قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم:  
 إىل سماء ادلنيا لشطر الليل، أو ثلث الليل اآلخر، فيقول: -عز وجل-((ي�ل اهللا

 من يدعو� فأستجيب هل؟!،  
 أو �سأل� فأعطيه؟!، 

 ثم يقول: من يقرض غ� عديم وال ظلوٍم؟!)).

 
 ؟!)).يقرض غ� عدوٍم، وال ظلومٍ ، فيقول: من -تبارك وتعاىل-ثم يبسط يديه ومن طریق آخر: (( ●

 
 ::-ريض اهللا عنه-وعن أيب هر�رة 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۳٦ 

 قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم: 
يمهل، حىت إذا ذهب ثلث الليل األول نزل إىل سماء ادلنيا، فيقول: هل من مستغفٍر؟! هل من تائٍب؟!  -تبارك وتعاىل-((إن اهللا  

 فجر)).هل من سائٍل؟! هل من داٍع؟! حىت ينفجر ال
 

 �ب من �سأهل، -عز وجل-واهللا
 و�غضب ىلع من ال �سأهل؛ 

 فإنه ير�د من عباده أن يرغبوا إيله، و�سألوه، و�دعوه، و�فتقروا إيله، 
 و�ب امللح� يف ادلاعء، 
 مكره أن �سأل؛ لفقره وعجزه. 

ً
 واملخلوق اغبلا

 أمرك أن تسألھ. قال ابن السماك: ال تسأل من یفر منك من أن تسألھ، وسل من
 

  وقال أبو العتاهية
 حاجًة 

ً
 وسل اذلي أبوابه ال حتجب  ال �سألن أخاك يوما

 و�� آدم ح� �سأل يغضب  اهللا يغضب إن تر�ت سؤاهل 
 يف فضل نعمة ر�نا تتقلب  فاجعل سؤالك لإلهل فإنما 

 
 قد سألك.و�ن �� بن معاٍذ يقول: يا من يغضب ىلع من ال �سأهل، ال تمنع من 

 
  وأ�شد بعضهم:

 ب�فيك فضل اهللا فآهللا أوسع  أبا مالٍك ال �سأل انلاس واتلمس 
 إذا قيل [هلم] هاتوا أن يملوا و�منعوا  ولو �سأل انلاس الرتاب ألوشكوا 

 
 �ستديع من عباده سؤاهل، و�نادي لك يللٍة: -عز وجل-واهللا 

 أستجيب هل؟!))، ((هل من سائٍل فأعطيه سؤاهل؟!، هل من داٍع ف 
 كما ثبت يف ((الصحيح�)).

 
 وقد قال هللا تعالى: 

 البقره}، )١٨٦فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِيل َوْليُـْؤِمُنوا ِيب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن ( َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإينِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعانِ  {
 د وجده أمامھ، قریباً مجیباً، لیس بینھ وبینھ حاجٌب، وال بواٌب.فأي وقٍت دعاه العب 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۳۷ 

 .وأما المخلوق؛ فإنھ یمتنع بالحجاب واألبواب، ویعسر الوصول إلیھ في غالب األوقات 
 

 قال طاوس لعطاٍء:
 إياك أن تطلب حواجئك إىل من يغلق دونك بابه، 
 و�عل دونها حجابه، 
 لقيامة،وعليك بمن بابه مفتوٌح إىل يوم ا 
 أمرك أن �سأهل، 
 ووعدك أن �يبك. 
 
 
 
 

 وقال وهب بن منبٍه بلعض العلماء:
 ألم أخرب أنك تأيت امللوك وأبناء امللوك، حتمل إيلهم علمك؟، 
 و�ك!  

 تأيت من يغلق عليك بابه،
 و�ظهر إيلك فقره،  

 و�وراي عنك غناه، 
 وتدع من يفتح بابه منتصف الليل، ومنتصف انلهار،

 هر لك غناه، و�ظ 
 و�قول: ادع� أستجب لك.

 
 ورأى ميمون بن مهران انلاس �تمع� ىلع باب بعض األمراء،

 فقال: من اكنت هل حاجٌة إىل سلطاٍن �جبه؛ فإن بيوت الرمحن مفتحٌة، فليأت مسجداً، فليصل ر�عت�، ثم ليسأل حاجته. 
 

 و�ن ب�ٌر املز�، يقول: 
 من مثلك يا ابن آدم!

 شئت تطهرت ثم ناجيت ر�ك، ليس بينك و�ينه حاجٌب، وال ترمجان. مىت 
 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۳۸ 

 وسأل رجٌل بعض الصاحل� أن �شفع هل يف حاجٍة إىل بعض املخلوق�،

، وأذهب إىل باٍب مغلٍق. 
ً
 مفتوحا

ً
 فقال: أنا ال أترك بابا

 
 و� هذا املع� قال بعضهم:

 و�اب اهللا مبذول الفناء  وأفنية امللوك �جباٌت 
 

 وقال آخر:
 بمنازٍل من دونها حجاب  قل ل�ين حتصنوا عن سائٍل 

 فاهللا ليس بلابه بواب  إن حال دون لقائ�م بواب�م 
 

 :-عفا اهللا عنه-، فيما نقله عنه أبو شامة -ريض اهللا عنه-وقال الشيخ موفق ادلين 
 يأىب عليك دخول داره  ال جتلسن بباب من 

 ا إن لم أدارهيعوقه  وتقول حاجايت إيله 
 تقىض ورب ادلار اكره  اتر�ه واقصد ر�ها 

 
 -وللشيخ موفق ادلين

ً
 ، فيما وجدته يف ترمجته:-أيضا

 وايلأس منهم غً� فاستغن بايلأس  ال �سأل انلاس واسأل رازق انلاس 

 فإن ر�ك ذو فضٍل ىلع انلاس  واسرتزق اهللا ما يف خزائنه 
 ال يعيذوك من فقٍر و�فالسو  فليس للناس أن يعطوك خردلًة 

 
 ومن الكم بعض املتقدم�:

 يا رب! عجيٌب ملن يعرفك كيف يرجو غ�ك! 
 عجيٌب ملن يعرفك، كيف �ستغ� بغ�ك. 
 

  وما أحسن قول القائل:
 ويلتك ترىض واألنام غضاب   فليتك حتلو واحلياة مر�رٌة 

 خراب العامل� و�ي� و��   ويلت اذلي بي� و�ينك اعمٌر 
 و� اذلي فوق الرتاب تراب   إذا صح منك الود فاللك هٌ� 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۳۹ 

 
 ،فمن تحقق أن كل مخلوٍق فوق التراب فھو تراٌب 
  !فكیف یقدم طاعة شيٍء من التراب على طاعة رب األرباب؟ 
  .أم كیف یرضي التراب، ویسخط الملك الوھاب؟! إن ھذا لعجاب 

 
ُ  وقد قال هللا تعالى: { ُ ِمْن َ�ْعِدهِ َما َ�ْفَتِح ا�َّ

َ
 ُمرِْسَل هل

َ
ال

َ
َها َوَما ُ�ْمِسْك ف

َ
 ُمْمِسَك ل

َ
ال

َ
َِكيُم (  لِلنَّاِس ِمْن رمَْحٍَة ف َعِز�ُز احلْ

ْ
 )٢َوُهَو ال

 فاطر}.
 

 َرادَّ لِفَ  وقال: {
َ

ال
َ
ْ�ٍ ف

 ُهَو َو�ِْن يُرِْدَك خِبَ
َّ

ُ إِال
َ

 اَكِشَف هل
َ

ال
َ
ُ برُِضٍّ ف َغُفوُر  ْضلِهِ َو�ِْن َ�ْمَسْسَك ا�َّ

ْ
يُِصيُب بِِه َمْن �ََشاُء مِْن ِعَباِدهِ َوُهَو ال

 یونس}. )١٠٧الرَِّحيُم (
 

ُ  وقال: { نَّ ا�َّ
ُ
َُقول

َ
ْرَض يل

َ ْ
َماَواِت َواأل َق السَّ

َ
َُهْم َمْن َخل

ْ
تل

َ
نِئْ َسأ

َ
ُ َول َراَدِ�َ ا�َّ

َ
ِ إِْن أ ْ�ُتْم َما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن ا�َّ

َ
رَأ

َ
ف
َ
ْل أ

ُ
 برُِضٍّ َهْل ُهنَّ ق

 
ْ
ُ ال ْيِه َ�َتَو�َّ

َ
ُ َعل ْل َحْسيِبَ ا�َّ

ُ
َراَدِ� بِرمَْحٍَة َهْل ُهنَّ ُمْمِساَكُت رمَْحَتِِه ق

َ
ْو أ

َ
ونَ اَكِشَفاُت رُضِّهِ أ

ُ  الزمر}. )٣٨( ُمَتَو�ِّ
 
 
 
 

 ، أنھ قال لقومھ:-علیھ السالم-وقال تعالى حاكیاً عن نبیھ 
ْيهِ  {

َ
ْوِم َواتُْل َعل

َ
اَل لَِقْوِمِه يَاق

َ
 ق

ْ
 نُوٍح إِذ

َ
ْم ْم َ�َبأ

ُ
ْمَر�

َ
مْجُِعوا أ

َ
أ
َ
ُت ف

ْ ِ تََو�َّ ِ َ�َعَ� ا�َّ ْيُ�ْم َمَقاِ� َوتَْذكِ�ِي بِآيَاِت ا�َّ
َ
رُبَ َعل

َ
إِْن اَكَن ك

 
َ

َّ َوال ُضوا إيِلَ
ْ
ًة ُ�مَّ اق ْيُ�ْم ُ�مَّ

َ
ْمُرُ�ْم َعل

َ
 يَُ�ْن أ

َ
َ�َءُ�ْم ُ�مَّ ال  یونس}. )٧١(  ُ�ْنِظُرونِ َورُشَ

 
 وقال حاكیاً عن نبیھ ھود: 

 اْ�رَتَاَك َ�ْعُض آلَِهتَِنا �ُِسوٍء  {
َّ

وَن (إِْن َ�ُقوُل إِال
ُ
ا �رُْشِ�  بَرِيٌء ِممَّ

ِّ
�

َ
َ َواْشَهُدوا � ْشِهُد ا�َّ

ُ
 أ

ِّ
اَل إِ�

َ
 ٥٤ق

َ
ِكيُدوِ� مَجِيًعا ُ�مَّ ال

َ
) ِمْن ُدونِِه ف

 ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيتَِها إِنَّ َر�ِّ ىلَعَ رِصَ  )٥٥ُ�ْنِظُروِن (
َّ

ِ َر�ِّ َوَر�ُِّ�ْم َما ِمْن َدابٍَّة إِال ُت ىلَعَ ا�َّ
ْ  تََو�َّ

ِّ
 ھود}. )٥٦اٍط ُمْسَتِقيٍم (إِ�

 
 وقال بعضهم:

 من ذا اذلي يدفع املقدور باحلذر  ما قدر اهللا يل ال بد يدر�� 

 إن �ن إال مايلٌك ملقتدر  اهللا أو� بنا منا بأنفسنا 
 

 وشكا رجل إلى الفضیل الفاقة، فقال لھ الفضیل: أمدبراً غیر هللا ترید؟!.
 

 ابلنا� أن �شفع هل إىل قاٍض يف قضاء حاجٍة هل،
ً
 وسأل رجٌل ثابتا



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ٤۰ 

 فقام ثابٌت معه، 
 فاكن لكما مر بمسجد يف طر�قه، دخل فص� فيه وداع، 
 إال وقد قام منه، فما وصل إىل �لس القايض  

 فعاتبه طالب احلاجة يف ذلك،
 فقال: ما كنت إال يف حاجتك، فقىض اهللا حاجته، ولم �تج إىل القايض. 

 
،
ً
 و�ن إسحاق بن عباٍد املرصي نائما

 فرأى يف منامه قائالً يقول هل: أغث املهلوف، 
 فاستيقظ فسأل: هل يف ج�انه �تاٌج؟  

 قالوا: ما ندري، ثم نام،
 ،

ً
 وثاثلا

ً
 فأتاه ثانيا

 فقال هل: تنام ولم تغث امللهوف؟!  
 فقام وأخذ معه ثالث مئة درهٍم، ور�ب بغله وخرج به من ابلرصة، 

 حىت وقف به ىلع باب مسجٍد، فص� فيه ىلع اجلنائز،
 فدخل املسجد، فإذا رجٌل يص�، فلما أحس به انرصف، فدنا منه،  

 وقت؟! يف هذا املوضع؟! ما حاجتك؟ فقال هل: يا عبد اهللا! يف هذا ال
 فقال: أنا رجٌل اكن رأس مايل مئة درهٍم، فذهبت من ب� يدي، ولزم� ديٌن مئتا درهٍم، فأخرج هل ادلراهم، 

 وقال: هذه ثالث مئٍة خذها، فأخذها، ثم قال هل: أتعرف�؟ قال: ال، 
موضع كذا، فقال هل: رمحك اهللا، إن نابتنا نائبٌة فزعنا إىل من قال إسحاق بن عباٍد: فإن نابتك نائبٌة فائت�؛ فإن م�� يف 

 أخرجك يف هذا الوقت، حىت جاء بك إيلنا.
 

 وعن شقيٍق ابلليخ، 
 قال: كنت يف بييت قاعداً،

 فقالت يل أه�:ما ترى ما بهؤالء األطفال من اجلوع؟،  



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ٤۱ 

 وال �ل لك أن حتمل عليهم ما ال طاقة هلم به، 
 قال: فتوضأت، 

 و�ن يل صديٌق ال يزال يقسم ىلع اهللا إن ت�ن يل حاجٌة أن أعلمه بها، وال أ�تمها عنه، فخطر ذكره ببايل،
 فلما خرجت من امل�ل مررت باملسجد 
 ،-عز وجل-فذكرت ما روي عن أيب جعفر، قال: من عرضت هل حاجٌة إىل �لوٍق فليبدأ فيها باهللا  
 فدخلت املسجد وصليت ر�عت�،  

 كنت يف التشهد أفرغ يلع انلوم،فلما 
 فرأيت يف منا� أنه قيل: يا شقيق! أتدل العباد ىلع اهللا، ثم تنساه!، 
 فاستيقظت وعلمت أن ذلك تنبيه نبه� به ر� فلم أخرج من املسجد حىت صليت العشاء اآلخرة، 
  يديه ما أغناهم.ثم انرصفت إىل امل�ل فوجدت اذلي أردت أن أقصده قد حر�ه اهللا، وأجرى أله� ىلع 

 
 وعن إبراهيم بن أدهم: أنه خرج إىل الغزو مع أصحابه،

 وأنهم تناهدوا، فوضع لك واحٍد منهم ديناراً، 
 ففكر فيمن يقصد من إخوانه و�ستقرض منه، 
 ثم استفاق فبىك، وقال: واسوأتاه! أطلب من العبيد وأترك موالهم؟!،  

 نا أو عبيدي؟! فيقول يل: من اكن أحق أن يطلب منه؛ أ
 ثم توضأ وص� وخر ساجداً، 

 وقال:
 يا رب! قد علمت ما اكن م�، وذلك خبطأي وجه�؛ فإن اعقبت� عليه فأنا أهٌل ذللك، 

 و�ن عفوت ع� فأنت أهٌل ذللك، 
 وقد عرفت حاجيت، فاقضها برمحتك، 
 حداً وذهب.ثم رفع رأسه، فإذا هو بنحو أر�ع مئة ديناٍر، فتناول منها ديناراً وا 
 

 وجاء رجٌل إىل أمحد بن اع�شة،
 يف كذا، 

ً
 فقال: سل يل فالنا

 .
ً
 مغلقا

ً
، وأقصد بابا

ً
 مفتوحا

ً
 فقال: قم ميع فصل ر�عت�، واهللا اهللا؛ فإ� ال أترك بابا

 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
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 ٤۲ 

 وروى الشيخ أبو الفرج يف ((تار�ه الكب�)) بإسناده عن احلسن بن سفيان النسوي احلافظ، 
 بمرص مع مجاعٍة من أصحابه ي�تبون احلديث،أنه اكن مقي

ً
 ما

 فاحتاجوا فباعوا ما معهم، حىت لم يبق هلم ما يباع،  
 يأ�لون،

ً
 لم �دوا شيئا

ً
 و�قوا ثالثة أياٍم جيااع

 وأصبحوا يف ايلوم الرابع، وقد عزموا ىلع املسألة؛ لشدة الرضورة، 
 فاقرتعوا ىلع من �سأل هلم، 
 ن بن سفيان،فخرجت القرعة ىلع احلس 
 قال: فتح�ت ودهشت، ولم �سا�� نفيس باملسألة،  

 لكشف الرض، وسياقة الفرج،  -عز وجل-فعدلت إىل زاو�ة املسجد أص� ر�عت� طو�لت�، وأدعو اهللا 
 فلم أفرغ من الصالة حىت دخل املسجد رجٌل معه خادٌم يف يديه منديٌل،

  من السجود، وقلت: أنا، فقال: من بين�م احلسن بن سفيان؟ فرفعت رأيس 
فقال: إن األم� ابن طولون يقرئ�م السالم واتلحية، و�تعذر إيل�م يف الغفلة عن تفقد أحوال�م، واتلقص� الواقع يف راعية 

 حقوق�م، وقد بعث إيل�م بما ي�يف نفقة الوقت، وهو زائر�م غداً، ومعتذٌر إيل�م بلفظه،
 مئة ديناٍر،ووضع ب� يدي لك واحد منا رصةً فيها  
 قال: فتعجبنا وسأنلاه عن السبب،  

 يف اهلواء يقول هل: قم فأدرك
ً
، فرأى فارسا

ً
احلسن بن سفيان وأصحابه؛ فإنهم منذ ثالثة أياٍم جياٌع يف  فقال: إنه اكن ايلوم نائما

 املسجد الفال�،
 فقال هل: من أنت؟ فقال: أنا رضوان صاحب اجلنة،  

، وأصلحنا أحوانلا، وسافرنا تلك الليلة من مرص خشية أن يزورنا األم� فيطلع انلاس -ز وجلع-قال احلسن: فشكرنا اهللا 
 ىلع أرسارنا، فيكون ذلك سبب ارتفاع اسٍم، أو انبساط جاهٍ، و�تصل ذلك بنوٍع من الر�اء والسمعة.

 
  مروزي، ومحمد بن بإسناد لھ عن محمد بن ھارون الرویاني: أنھ اجتمع ھو ومحمد بن نصر ال -أیضاً -وروى

 علویة الوراق، ومحمد بن إسحاق بن خزیمة، فذكر معنى ھذه الحكایة، وأن المصلي الداعي كان ھو ابن خزیمة.
 

 .وبإسناٍد آخر، أن األربعة كانوا: محمد بن جریٍر، ومحمد بن نصٍر، ومحمد بن خزیمة، ومحمد بن ھارون 
 

 فصل

 االستعانة ال تنبغي إال باہلل
 ال تنبغي أن یستعان إال باہلل، -یضاً أ-واالستعانة  ●
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 ٤۳ 

 كما في الحدیث:
 ))، و�ذا استعنت فاستعن باهللا(( 
 

 وفي ھذا قولھ تعالى: 
 }،و�ياك �ستع�{
 

 وفي الحدیث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم: 
 ))،احرص ىلع ما ينفعك، واستعن باهللا((
 

 وعلم النبي صلى هللا علیھ وسلم أصحابھ أن یقولوا:
 )).احلمد هللا �ستعينه و�ستهديه(( 
 

 وفي دعاء القنوت:
 )).ا� إنا �ستعينك و�ستهديك(( 
 

 ملا رضب ابلحر فانفلق [قال]: -عليه السالم-وقيل: إن موىس 
 ((ا� لك احلمد، و�يلك املشتىك، وأنت املتسعان، وعليك اتلالكن، وال حول وال قوة إال بك)). 
 

 قال: وفي قصة یعقوب: أنھ 
ْمًرا  {

َ
ْ�ُفُسُ�ْم أ

َ
ُ�ْم أ

َ
ْت ل

َ
ل اَل بَْل َسوَّ

َ
ِذٍب ق

َ
ِميِصِه بَِدٍم ك

َ
ُمْسَتَعاُن ىلَعَ َما تَِصُفونَ وََجاُءوا ىلَعَ ق

ْ
ُ ال َصرْبٌ مَجِيٌل َوا�َّ

َ
 یوسف}. )١٨( ف

 
 وقال موسى علیھ السالم لقومھ: 

اَل ُموىَس لَِقْومِِه  {
َ
ِ وَ ق وااْسَتِعيُنوا بِا�َّ ُمتَِّقَ� ( اْصرِبُ

ْ
َعاقَِبُة لِل

ْ
ِ يُورُِ�َها َمْن �ََشاُء ِمْن ِعَباِدهِ َوال ْرَض ِ�َّ

َ ْ
  االعراف}، )١٢٨إِنَّ األ

 
 قال هللا عز وجل لنبیھ صلى هللا علیھ وسلم: 

ُمْسَتَعاُن ىلَعَ َما تَِصُفونَ  {
ْ
َقِّ َوَر�َُّنا الرَّمْحَُن ال اَل َربِّ اْحُ�ْم بِاحلْ

َ
 }. ) ١١٢( ق

 وملا �رش عثمان باجلنة ىلع بلوى تصيبه،
 قال: ((اهللا املستعان)). 
 

 في فعل المأمورات، وترك المحظورات، والصبر على المقدورات. -عز وجل-فالعبد محتاٌج إلى االستعانة باہلل  ●
 

 وقال انليب ص� اهللا عليه وسلم يف غزوة حن� [ملا] ليق العدو:
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 ٤٤ 

 ين، إياك نعبد و�ياك �ستع�)).((يا مالك يوم ادل 
 

 وقال ابن الزبیر في وصیتھ البنھ عبد هللا بقضاء دینھ: إن عجزت فاستعن بموالي.
 

 يف أول خطبٍة خطبها ىلع املنرب: -ريض اهللا عنه-وقال عمر بن اخلطاب 
  عليه.أال إن الفر�ة محل أنٌف، قد أخذت خبطامه، أال و�� حامله ىلع املحجة، مستعٌ� باهللا 
 

 وملا حرض خادٌل بن الويلد، قال رجل من حوهل: 
 ،-يع�: املوت-واهللا إنه ليسوءه 

 فقال خادٌل: أجل، فأستع� باهللا. 
 

 و��ى اعمٌر بن عبد اهللا بن الز�� عند موته، 
 ،-يع�: الصيام والقيام-وقال: إنما أب�ي ىلع حر انلهار، و�رد القيام؛ 

 اهللا ىلع مرصيع هذا ب� يديه.قال: و�� أستع�  
 

 : ال �ستعن بغ� اهللا، يبكتك اهللا.-رمحهما اهللا-و�تب احلسن إىل عمر بن عبد العز�ز 
 

 وقال بعضھم:
 فإنه خ� مستعانٍ   فاستغن باهللا واستعنه 

 
 فصل

 فضیلة الداعین والذاكرین
 وأھل الدعاء والخیر والذكر في الدنیا ألذ من أھل اللذة،  ●

 لك بن ديناٍر: قال ما
، وىلع بابه مكتوٌب:

ً
 رأيت بابلحر�ن قرصاً مشيداً طر�ا

 
 وعشت من املعا�ش يف نعيم  طلبت العيش أسعد ناعميه 

 سلبت من األقارب واحلميم  فلم أبلث ورب انلاس طوراً 
 فقلت: ما هذا القرص؟

 ىلع بابه هذا الالكم. فقالوا: هذا أنعم أهل ابلحر�ن، مات فأوىص أن يدفن يف قرصه، وأن ي�تب 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ٤٥ 

 قال مالٌك: فعجبت من معرفته، فهال �ستقبله املوت بتو�ة،  
 ثم ب�ى مالٌك؛ إذ غمس أنعم انلاس اكن يف ادلنيا يف العذاب غمسًة، قيل هل: هل مر بك نعيٌم قط؟ فيقول: [ال] يا رب!

 
، والشوق إلى لقائھ؛ فإن ھذا نعیٌم ألھلھ في ففي الحقیقة النعیم الذي ال ینفد ھو طاعة هللا وذكره ومحبتھ، واألنس بھ ●

 الدنیا.
 

 قال مالك بن ديناٍر:
، و� اآلخرة جزاًء. 

ً
 يف بعض الكتب يقول اهللا تعاىل: أيها الصادقون! تنعموا بذكري؛ فإن ل�م يف ادلنيا نعيما

 
 وقال: 

 .-عز وجل-ما تنعم املتنعمون بمثل ذكر اهللا 
 

 وقال إبراهيم بن أدهم: 
 و يعلم امللوك ما �ن فيه، جلادلونا عليه بالسيوف.ل
 

 وقال أبو سليمان: 
 أهل الليل يف يللهم أذل من أهل اللهو يف هلوهم، 

 ولوال الليل ما أحببت ابلقاء يف ادلنيا، 
.
ً
 و�نه يلمر ىلع القلب أوقاٌت يضحك فيها ضحاك

 
 و�ن بعض العارف� يقول:

 إنه تلمر يب أوقاٌت أقول: 
 إن اكن أهل اجلنة يف مثل ما أنا فيه، إنهم ليف عيٍش طيٍب. 
 

 .-يع�: �بة اهللا وذكره ومعرفته-وقال بعضهم: مساك� أهل ادلنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها؛ 
 
 
 

 وقیل:
 يقودهم حزٌن يهزتهم طرب  أهل املحبة قوٌم شأنهم عجٌب 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ٤٦ 

 س إال هم بانوا أو اقرت�واما انلا  العيش عيشهم وامللك ملكهم 
  ،قال ابن رجب: فھذا نعیٌم في الدنیا، فإذا انقلبوا إلى البرزخ فھم في نعیٍم أزید من ذلك 

 
 كما قال بعض السلف: 

 أنعم انلاس أجساداً يف الرتاب، [قد] أمنت العذاب، وانتظرت اثلواب.
 

 )):الوابل الصیبقال ابن القیم في كتاب ((
 و 

 يقول: -قدس اهللا روحه-سالم ابن تيمية سمعت شيخ اإل
 إن يف ادلنيا جنًة، من لم يدخلها لم يدخل جنة اآلخرة. 
 

 وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
 ما يصنع أعدايئ يب، 
 أنا جنيت و�ستا� يف صدري، 
 أين رحت ف� ميع ال تفارق�،  

 أنا حبيس خلوٌة،
 وقت� شهادٌة،  

 و�خرايج من ب�ي سياحٌة.
 

 ، يقول:-يف القلعة-و�ن شيخ اإلسالم ابن تيمية يف حبسه 
، ما عدل عندي شكر هذه انلعمة،  

ً
 لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا

 أو قال: ما جز�تهم ىلع ما �سببوا يل فيه من اخل�، و�ن هذا.
 

 هواه.وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية مرٌة: املحبوس من حبس قلبه عن ر�ه، واملأسور من أرسه 
 

 وقال ابن القيم شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
 وقعد يذكر إىل قر�ب الظهر ال يتلكم، ثم قام، وقال: هذه غدو�، ولوالها لسقطت قو�، أو كما قال.

ً
 إنه ص� الفجر يوما

 
 

 فصل 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ٤۷ 

 محبتھ سبحانھ وتعالى للدعاء
 یحب الدعاء، كما تقدم،  -عز وجل-وهللا ●

 ٍر،و�ما روي عن صالح بن مسما
 من املالئ�ة  -عليه السالم-داود -بعد موت أبيه  -عليه السالم-أرسل إىل سليمان  -عز وجل-قال: بلغنا أن اهللا  

ً
-ملاك

 ،-عليهم السالم
 أرسل� إيلك لتسأهل حاجًة،  -عز وجل-: إن ر� -عليه السالم-فقال امللك  

 : -عليه السالم-فقال سليمان 
أن �عل قليب �شاه، كما  -عز وجل-�عل قليب �به، كما اكن قلب أيب داود �به، وأسأل اهللا  أن -عز وجل-فإ� أسأل ر� 

 اكن قلب أيب داود �شاه،

 :-عز وجل-فقال الرب  
  

أرسلت إىل عبدي ليسأل� حاجًة، فجعل حاجته إيل أن أجعل قلبه �ب�، وأجعل قلبه �شا�، وعز� أل�رمنه، فوهب هل 
 ال ينبيغ

ً
  ألحٍد من بعده، ثم قال: {هذا عطاؤنا فامن أو أمسك بغ� حساٍب. و�ن هل عندنا لزلىف وحسن مئاٍب}.ملاك

 
 

 فصل

 ومن أعظم ما ینفع المیت الدعاء 
 قال شبيب بن شيبة:

 أوصت� وادليت عند موتها، 
 ،فقالت: يا ب�! إذا أنت دفنت� فقم يلع، وقل: يا أم شيبة!، قو�: ال � إال اهللا 
 فقلت ذلك، ثم انرصفت إىل م��، 
فلما اكن الليل رأيتها يف املنام، فقالت: يا ودلي! جزاك اهللا خ�اً، فلوال أنك أدر�ت� بقول: ال � إال اهللا، �مٌد رسول اهللا،  

 هللكت.
 

 وقال الفضل بن املوفق:
 شديداً، و�نت آيت قربه لك يوٍم، ثم إ 

ً
 � قرصت عن ذلك ما شاء اهللا،ملا مات أيب جزعت عليه جزاع

، فبينا أنا جالٌس عند القرب غلبت� عيناي، فنمت،  
ً
 ثم إ� أتيته يوما

 أ�فانه، عليه سحنة املو�، 
ً
 فرأيت كأن قرب أيب قد انفرج، و�أنه قاعٌد يف قربه متوشحا



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ٤۸ 

 قال: فكأ� ب�يت، 
 فلما رأيته، قال: يا ب�! ما بطأك ع�؟ 

 يئ! قلت: و�نك تلعلم بمجي
 قال: ما جئت مرةً إال علمتها، وقد كنت تأتي� فأرس بك، و�رس من حو� بداعئك،

 قال: فكنت آتيه بعد ذلك كث�اً. 
 

 وعن عثمان بن سودة الطفاوي،
 ،-و�نت أمه من العابدات، و�ن يقال هلا: راهبةٌ -قال:  
 قال: ملا حرضت رفعت رأسها إىل السماء،  

 ومن عليه اعتمادي يف حيايت و�عد مو�، ال ختذل� عند املوت، وال توحش� يف قربي. وقالت: يا ذخري وذخ��!
 قال: فلما ماتت، فكنت آتيها يف لك مجعٍة، فأدعو هلا، وأستغفر هلا، وألهل القبور، 

 فرأيتها ذات يوٍم يف منا�،
 فقلت: يا أمه! كيف أنت؟ 
د اهللا ليف برزٍخ �موٍد، يفرش فيه الر�ان، ونتوسد فيه السندس واإلستربق قالت: أي ب�! إن املوت لكر�ٌة شديدٌة، و�� حبم 

 إىل النشور. 
 فقلت هلا: ألك حاجٌة؟ قالت: نعم، 

 قلت: ما �؟ 
قالت: ال تدع ما كنت تصنع من ز�ارتنا، وادلاعء نلا؛ فإ� ألرس بمجيئك يوم اجلمعة، إذا أقبلت من أهلك يقال يل: يا راهبة! 

 د أقبل، فأرس و�رس بذلك من حو� من األموات.هذا ابنك ق

 
 وعن أيب قالبة، 

 قال: أقبلت من الشام إىل ابلرصة، ف�لت م�الً، فتطهرت، وصليت ر�عت� بليٍل، ثم وضعت رأيس ىلع قرٍب فنمت،
 ثم انتبهت، فإذا صاحب القرب �شتيك،  

 يقول: قد آذيت� منذ الليلة،
 تعلمون، و�ن قوم نعلم وال نقدر ىلع العمل، ثم قال: إن�م قوم تعملون وال 
 ثم قال: إن الر�عت� اللت� ر�عتهما خٌ� من ادلنيا وما فيها، 
 ثم قال: جزى اهللا أهل ادلنيا خ�اً، أقرئهم منا السالم؛ فإنه يدخل علينا من داعئهم نوٌر أمثال اجلبال. 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ٤۹ 

 
 

 وعن �رش بن منصور، 
 رجٌل يتخلف إىل اجلبان، فيشهد الصالة ىلع اجلنائز، فإذا أمىس وقف ىلع باب املقابر، قال: ملا اكن زمن الطاعون، اكن

 فقال: آ�س اهللا وحشت�م، ورحم غر�ت�م، وجتاوز عن مسيئ�م، وقبل حسنات�م، ال يز�د ىلع هؤالء اللكمات، 
 قال: فلما اكن ذات يللٍة، انرصفت إىل أه� ولم آت املقابر فأدعو، كما كنت أدعو، 

 ال: فبينا أنا نائٌم إذا خبلٍق كثٍ� قد جاؤو�،ق
 قلت: من أنتم؟ وما حاجت�م؟ 
 قالوا: �ن أهل املقابر.  

 قلت: ما حاجت�م؟ 
 قالوا: إنك عودتنا منك هديًة عند انرصافك إىل أهلك،

 قلت: وما �؟  
 قالوا: ادلعوات اليت كنت تدعو بها،

 قلت: فإ� أعود ذللك، فما تر�تها بعد، 

 ھذا الباب فیھ شيٌء كثیٌر.و ●
 

 فصل

 فلیحضر الداعي والذاكر من یشھد لھ بالدعاء، ولو جماداً  
 قال بعض الصاحل�:

 اكن رجٌل يص� يف الصحراء، فجعل يف �رابه سبعة أحجاٍر، 
 ،و�ن يقول إذا فرغ من صالته: يا أحجار! أشهد�م أ� أشهد أال � إال اهللا، وأشهد أن �مداً رسول اهللا 
 فلما مات رأيته يف املنام، فسأتله عن حاهل، 
 فقال: أمر يب إىل انلار، فإذا حجٌر من تلك األحجار قد جاء وعظم حىت سد ابلاب اذلي أمر يب إيله، 
 فذهب يب إىل ابلاب اثلا�، فإذا ابلاب قد سده حجٌر آخر، فلم أزل من باٍب إىل باٍب حىت سدت السبع أبواٍب. 

 
 فصل 

 الداعي نفسھ إال بخیٍر، وال یقل إال خیراً  وال یحدث
 روي أن بعض الصاحل� قام يللًة يتهجد، فسبقته مدامعه،



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ٥۰ 

 فقال: يا رب! ما ترحم ب�اًء! 
 فنودي: إن شئت فابك، و�ن شئت فال تبك، لو ب�يت ادلماء ما صلحت نلا. 
 
 
 

 أنا معه إذا ذكر�)).: أنا عند ظن عبدي يب، و-عز وجل-و� احلديث الصحيح: ((يقول اهللا 

 
 و� الرتمذي، وغ�ه: 

، و�ن أتا� يميش، أتيته هرولًة)).
ً
، تقر�ت إيله بااع

ً
، و�ن تقرب إيل ذرااع

ً
 ((إذا داع�؛ فإن تقرب إيل شرباً، تقر�ت إيله ذرااع

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل

 في بعض أخبار من ألھم دعاءً  
 منھ:  ●

 ليه، ملا تاب اهللا ع -عليه السالم-قصة آدم 
 فقال هل:

 قل: ((ال � إال أنت، سبحانك ا� وحبمدك، ظلمت نفيس، وعملت السوء، فتب يلع، إنك أنت اتلواب الرحيم))، 
 فقاهلا آدم، ثم قال هل ر�ه، قل:  

 ((ال � إال أنت، سبحانك ا� وحبمدك، ظلمت نفيس، وعملت السوء، فارمح�، إنك أنت أرحم الرامح�)).

 اية أخرى: و� رو
 قل: ((ال � أنت، سبحانك ا� وحبمدك، ظلمت نفيس، وعملت السوء، فاغفر يل، إنك أنت الغفور الرحيم)).

 .ھذا الدعاء الذي ألھمھ آدم حین ھبط من الجنة 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ٥۱ 

 ومنھ: ●
 :-عليه السالم-قصة يوسف  
 : -ملا أراد أن يذهب عنه، وذكر أنه �ستوحش-أن جرب�ل علمه هذا ادلاعء  

حايل، وال �ىف عليك يشٌء  ا رص�خ املسترصخ�، و�ا غياث املستغيث�، و�ا مفرج كرب املكرو��، قد ترى ماك�، وتعلم((ي
 من أمري))، 

 قال: فلما قاهلا، حفت به املالئ�ة، فاستأ�س.
 

 ومنھ ●
  -رمحه اهللا-قصة الشيخ أيب عمر  

داعًء، ثم انتبهت سحراً، فدعوت �رساٍج ودواٍة وقرطاٍس، فأثبته كيال  ، فأهلمت-وأنا فيما ب� انلائم وايلقظان-قال: أتيت يللة 
 أ�ساه، 

 وهو هذا: 
 ا� أمت� طاهراً من األقذار واأل�اس، 

، من اذلنوب واملظالم،
ً
 �لصا

 من اذلنوب واملعايص، 
ً
 سليما

 من الشك والرشك وانلفاق،  
ً
 بر�ئا

 حسن الظن بك، 
 
ً
 رمحتك،  راجيا

 من ذنو
ً
 � وسيئايت، خائفا

 �شهادة أال � إال اهللا، وأن �مداً رسول اهللا، أنطق بها عند املوت لسا�، واجعلها آخر الك�، 
ً
 ناطقا

 وثبت� بالقول اثلابت يف احلياة ادلنيا و� اآلخرة، 
 مرشوح الصدر باإلسالم، 

 منور القلب بالقرآن، 
 مبرشاً بروٍح ور�ان، ورٍب غ� غضبان، 

 باهللا
ً
، و�محمٍد رسوالً ونبيا، راضيا

ً
، و�اإلسالم دينا

ً
  ر�ا

 باهللا، ومالئ�ته، و�تبه، ورسله، وايلوم اآلخر، وابلعث، والنشور، وأن الساعة آتيٌة ال ر�ب فيها، وأن اهللا يبعث من يف 
ً
مؤمنا

 القبور، 
 مستشهداً يف سبيلك، مراق ادلم فيك، و� رسولك، 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ٥۲ 

 للقائك، 
ً
 �با

 سلك، مبيض الوجه ببرشى ر
 من الفزع األ�رب، غ� خائٍف وال حز�ٍن، وال قائالً: {رب ارجعون}، 

ً
 آمنا

 مناوالً كتايب بايلم�، مرفوع الكتاب يف علي�، 
 ثقيل امل�ان باحلسنات، مغفورةً يل مجيع السيئات، 

 حبمدك، وشكرك، 
ً
 رطب اللسان بذكرك، ناطقا

 خفيف الظهر من املظالم واتلبعات،
 الغصوب والظالمات،  نيق الكف من 

 خايل ابلطن من احلرام والشبهات، 
 مبرشاً ببشارة الصابر�ن؛ 

 من اذلين تتوفاهم املالئ�ة طيب�، يقولون: {سالٌم علي�م ادخلوا اجلنة بما كنتم تعملون}، 
 من اذلين {تت�ل عليهم املالئ�ة أال ختافوا وال حتزنوا وأ�رشوا باجلنة اليت كنتم توعدون}، 

 عندك يف املحسن�،  مرفوع
ً
 ادلرجة، مكتو�ا

 مغفوراً يل خيطئايت يوم ادلين، 
 يف عقيب يف الغابر�ن، 

ً
 �لوفا

 �شوراً مع اذلين أنعمت عليهم من انلبي� والصديق� والشهداء والصاحل�،
 برمحتك يا أرحم الرامح�،  

 :
ً
 وا� أيضا

 ا� من بابك ال تطرد�، 
 و�ىل غ�ك ال حتوج�، 

 و�غ�ك ال �شغل�، 
 وعن رمحتك ال تقطع�،

 ومن روحك ال تؤ�س�،  
 ومكرك ال تؤم�، 
 وذكرك ال تنس�، 

 بك ال �سلب�،  واإليمان
 وعن وجهك الكر�م فال حتجب�، 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ٥۳ 

 ومع الظامل� فال جتعل�،
 و�سيئايت فال تفضح�،  

 و�نارك فال حترق�، 
 ا� من دخول جنتك فال تمنع�، 

 قك الواسع ال حترم�.ومن رز
 

 وقیل: إن الحافظ إبراھیم كان یفتح لھ من األدعیة ما لم یفتح لغیره. ●
 ومنھ  ●

 ما حيك عن احلسن ابلرصي،
 قال: رأيت رجالً كأنه قد نبش من قرٍب، 
 فقلت: مالك يا هذا؟!  

 قال: اكتم يلع أمري، 
 مع ذلك لكه صابٌر ال أت�لم، حبس� احلجاج من ثالث سن� يف أضيق حاٍل، وأسوأ عيٍش، وأنا 

 فلما اكن باألمس أخرج مجاعًة اكنوا ميع فرضب رقابهم، وحتدث أعوان السجن أن غداً يرضب عنيق،
 فأخذ� حزٌن شديٌد، و��اٌء مفرٌط،  

 وأجرى اهللا ىلع لسا� قوهل: إل� اشتد الرض، ونفد الصرب، وأنت املستعان.
 وأنا ب� ايلقظان وانلائم، ثم ذهب من الليل أ�رثه، فأخذت� غشيةٌ 

 أتا� آٍت فقال: قم وصل ر�عت�،  ثم 
 وقل مثلما أقول: 

يا من ال �شغله شأٌن عن شأٍن، يا من أحاط علمه بما ذرأ و�رأ، أنت اعلٌم خبفيات غيوب األمور، و�يص وساوس الصدور، وأنت 
 �اً، يا مغيث أغث�، وفك أرسي، واكشف رضي، فقد نفد الصرب.باملتكرب األىلع، وعلمك �يٌط بامل�ل األد�، تعايلت علواً كب

فقمت فتوضأت يف احلال، وصليت ر�عت�، وتلوت ما سمعته لم �تل يلع منه لكمٌة واحدٌة، فلم أتم القول حىت سقط القيد من 
 الرمحن.رج�، ونظرت أبواب السجن فرأيتها قد فتحت، فقمت وخرجت ولم يعارض� أحٌد، فأنا واهللا طليق 

 
 فصل 

 ما ورد من الدعاء في القرون الماضیة
 ولنذكر نبذةً مما ورد من الدعاء في القرون الماضیة:

 منھ 
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 ملا ابت� باملصيبة، -عليه السالم-قصة داود 
 ال يأ�ل وال �رشب، 

ً
 وخر ساجداً أر�ع� يوما

 وهو يبيك حىت نبت العشب حول رأسه  
 و�ن يقول يف سجوده: و�سأهل،  -عز وجل-وهو ينادي ر�ه 

سبحان خالق انلور، احلائل ب� القلوب، سبحان خالق انلور، إل� خليت بي� و�� عدوي إبليس، فلم أقم لفتنته؛ إذ نزلت 
يب، سبحان خالق انلور، إل� لم أفارق الز�ور، ولم أتعظ بما وعظت به غ�ي، إل� أمرت� أن أ�ون لليتيم؛ اكألب الرحيم، 

لروح الرحيم، فنسيت عهدك، سبحان خالق انلور، إل� بأي عٍ� أنظر إيلك يوم القيامة، و�نما ينظر الظاملون من ولألرملة؛ اك
طرٍف خيٍف، سبحان خالق انلور، إل� الو�ل دلاود من اذلنب العظيم اذلي أصاب، سبحان خالق انلور، إل� الو�ل دلاود إذا 

سبحان خالق انلور، إل� أنت املغيث وأنا املستغيث، فمن يدعو املستغيث إال كشف عنه الغطاء، فيقال: هذا داود اخلاطئ، 
 املغيث، سبحان خالق انلور، إل� إيلك فررت بذنو�، واعرتفت خبطيئايت، فال جتعل�

 من القانط�، وال ختز� يوم ادلين.
 �به يف ذكر خطيئاته.قال: فأتاه آت: أجائٌع أنت فتطعم؟ أظمآن أنت فتسىق؟ أمظلوٌم أنت فتنرص؟ ولم 

 قال: فصاح صيحًة هاج ما حوهل، ثم نادى: يا رب! 
 اذلنب اذلي أصبت، 
 فنودي: يا داود! ارفع رأسك؛ فقد غفرت لك. 

 
 وعن وهٍب:

 أن داود أىت قرب أور�ا فقام عنده، وجعل الرتاب ىلع رأسه، ثم نادى، 
انلور، الو�ل دلاود، ثم الو�ل دلاود، إذا نصبت املواز�ن، سبحان خالق  فقال: الو�ل دلاود، ثم الو�ل الطو�ل دلاود، سبحان خالق 

انلور، الو�ل دلاود، ثم الو�ل الطو�ل دلاود، ح� �سحب ىلع وجهه مع اخلاطئ� إىل انلار، سبحان خالق انلور، الو�ل دلاود، ثم 
 الو�ل الطو�ل دلاود.

 نبك، ورمحت ب�اءك، وأقلت عرثتك.قال: فأتاه نداٌء من السماء: يا داود! قد غفرت لك ذ 
 

 ومن ذلك قصة يو�س،

  وقول اهللا تعاىل: { 
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إهِل

َ
ْن ال

َ
َماِت أ

ُ
ل ْيِه َ�َناَدى يِف الظُّ

َ
ْن َ�ْقِدَر َعل

َ
ْن ل

َ
 َذَهَب ُمَغاِضًبا َ�َظنَّ أ

ْ
ْنُت َوَذا انلُّوِن إِذ

ُ
 ك

ِّ
نَْت ُسْبَحانََك إِ�

الِِم�َ   نبياءاال}. )٨٧( ِمَن الظَّ

 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ٥٥ 

ُمْؤِمنِ�َ  : {-عز وجل-قال اهللا 
ْ
َذلَِك ُ�ْنيِج ال

َ
َغمِّ َو�

ْ
َّْيَناهُ ِمَن ال

َ
ُ َو�

َ
اْسَتَجْبَنا هل

َ
 االنبياء}. )٨٨( ف

 
 اخلطيئة، ثم تابوا إيل قبلت منهم. : كذلك نفعل بالصاحل� إذا وقعوا يف-عز وجل-يقول اهللا 

 

 قال ابن عباس: 
 هللا عليه وسلم:قال رسول اهللا ص� ا

ذلك  -عز وجل-((داع أيخ يو�س بهذه ادلعوة يف الظلمات فنجاه اهللا تعاىل، فال يدعو بها مؤمٌن مكروٌب، إال كشف اهللا  
 عنه، إنها عدٌة من اهللا ال خلف هلا)).

 
 

 
سبٍع وخمسین وثمان  أخبرني الشیخ الفاضل المحدث شھاب الدین ابن ھالٍل األزدي بقراءتي علیھ بشھر ربیع اآلخر، سنة

مئٍة، قال: أخبرني الشیخ شمس الدین ابن المحب سماعاً سماعھ من النابلسي، عن الواسطي، قال: أخبرني الشیخ موفق 
، قال: أخبرنا أبو العباس ابن المبارك، قال: أخبرنا أبو المعالي بن بندار، قال: أنبأ أبو علي -رحمھ هللا-الدین ابن قدامة 
ا مخلد بن جعفر الباقرجي، أنبأ الحسن، أنبأ إسماعیل بن عیسى بن إسحاق بن بشر، أنبأ علي بن عصاٍم، عن النعال، قال: ثن

 داود بن أبي ھنٍد، عن عبد هللا بن عبید بن عمیر، عن سعید بن جبیٍر، عن ابن عباٍس.
 بن المحب، ح: وأخبرني إجازةً الشیخ المتقن شھاب الدین ابن زیٍن الحنبلي، قال: أخبرني إجازةً ا

 فذكره إىل ابن عباٍس، 
 عند نبيهم، فأثنوا عليه، فقال: إنه لكما تقولون، لكنه تارٌك ليشٍء من 

ً
قال: اكن يف ب� إرسائيل اعبٌد قد أعجبوا به، فذكروه يوما

 ،-يع�: بلغ العابد-السنة 
 فقال: ىلع ماذا أذيب نفيس؟، 
 ال يعرفه بوجهه،  فهبط من ماكنه، فأىت انليب وعنده انلاس،وانليب 

فسلم ثم قال: يا نيب اهللا! بلغ� أ� ذكرت عندك، فقلت: إنه كذلك لوال أنه تارٌك ليشٍء من السنة، أذيب نفيس بالليل وانلهار، 
 .-عز وجل-واعزتايل من انلاس، و�نما طلبت سنة اهللا 

 م، ولكنك لم تزتوج، قال: أنت فالٌن؟ قال: نعم، فقال: أما واهللا ما هو يشٌء أحدثته يف اإلسال 
 قال هل العابد: وليس إال هذا؟! 

 قال: نعم،
 فلما رأى انليب استهانته، 
 قال: إنه لو فعل انلاس مثل اذلي فعلت، من اكن ينيف العدو عن املسلم�!  

 من اكن يأخذ للمظلوم من الظالم! 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ٥٦ 

 قال: وذكر الصالة للعابد، 
ه، ول�ن أ�ره أن أتزوج امرأةً مسلمًة وأنا فقٌ�، فأعضلها وليس عندي ما أنفق فقال هل العابد: صدقت يا نيب اهللا! ما أحرم

 عليها، وأما األغنياء فال يزوجو�، 
 فقال هل انليب: وما بك إال هذا! 

 قال: ما يب إال هذا. 
 قال: أنا أزوجك ابنيت،

 قال: قد فعلت، 
 قال: فزوجه.  

.
ً
 قال: فودلت هل غالما

 به من ذلك الغالم، قال ابن عباس: فواهللا 
ً
 ما ودل يف ب� إرسائيل مولوٌد ذكٌر قط اكنوا أشد فرحا

 قال: قالوا: ابن نبينا وابن اعبدنا، إنا ل�جو أن يبلغ بنا ما بلغ رجٌل،
 قال: فلما بلغ الغالم انقطع إىل عبادة األوثان، وانقطعوا إيله، و�رثوا عنده، 
؛  

ً
 قال: فبينا هم عنده يوما

 أرا�م كث�اً، فما بال هؤالء القوم قاهر�ن ل�م؟!  إذ قال: إ�
 �معهم، وليس نلا رأٌس،

ً
 قالوا: إن هلم رأسا

 قال: فما يمنع�م إال هذا؟ قالوا: نعم، 
 قال: فأنا رأس�م، 
 قالوا: وتفعل؟!  

 قال: نعم، 
 قال: فخرج وخرجوا معه،

 قال: فبلغ ذلك انليب و�لغ أباه،  
 يب وأبيه، فأرسل إيله يذكره باهللا، وأن يرجع إىل اإلسالم، فأىب، فاجتمع بنو إرسائيل إىل انل

معه، فاتلىق القوم فاقتتلوا، حىت كرثت ادلماء فيهم، وقتل انليب، وقتل أبوه، وانهزم بنو إرسائيل،  فخرج إيله انليب، وخرج أبوه
 واتبعهم يفنيهم، و�بعث يف آثارهم يقتلهم،

 قام هل انلاس،قال: فلحق أحبارهم باجلبال، واست 
 ، -يع�: وظن أن ذلك امللك ال �ستقيم معه حىت يف� ب� إرسائيل-قال: فجعلت نفسه ال تدعه 

 أحبار ب� إرسائيل ما يفعل بهم، قال: فجعل يبعث يف طلبهم يف اجلبال يقتلهم، فاستقام هل انلاس، واشتد ملكه، فلما رأى
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نا، لقد بؤنا بغضٍب من اهللا، فررنا عن نبينا واعبدنا حىت قتال، وليس قالوا: خلينا عن هذا الرجل وعن ملكه، وليس يدع
 يدعنا! 

 ، ونلىق هذا الرجل، ونقاتل و�ن تائبون،-عز وجل-فتعالوا حىت نتوب إىل اهللا 
 ،-عز وجل-قال: فولوا رجالً منهم أمرهم، و�ايعوا هل، وهبطوا، وقد وطنوا أنفسهم إىل املوت، وتابوا إىل اهللا  
فخرج إيلهم فاقتتلوا أول يوٍم من أول انلهار حىت حال بينهم الليل، ثم اعدوا فاقتتلوا حىت كرثت ادلماء يف الفر�ق� حىت  قال: 

 حال بينهم الليل.
قال ابن عباس: فغدوا يف ايلوم اثلالث، وقد صربوا أنفسهم هللا تعاىل، وقد اقتتلوا قتاالً شديداً، وقال هلم صاحبهم: إ� ألرجو أن 

ون اهللا تاب علي�م وقبل تو�تنا؛ فإ� أرى الصرب قد نزل علينا وصارت الر�ح نلا؛ فإن ظفرتم به؛ فإن استطعتم أن تأخذوه ي�
 وال تقتلوه،

ً
 ساملا

قال: فاقتتلوا إىل قر�ٍب من الليل، ال هؤالء يفرون، وال هؤالء يفرون، فلما اكن يف آخر انلهار، وعرف اهللا منهم الصدق، أنزل  
، فأتوا به، عليهم 

ً
 الصرب، فهزموهم بإذن اهللا تعاىل، وقتلوهم وأخذوه ساملا

نبينا، وقتل وادله، وأدخل علينا عبدة األوثان، حىت  قال: فاجتمع بنو إرسائيل إىل صاحبهم، فقال: ما جزاء رجٍل من أنفسنا، قتل
 قتلونا ورشدونا يف ابلالد؟

 من هذا، فقائٌل يقول: احرقوه، وقائل يقول: قطعوه، وقائ 
ً
 ٌل يقول: عذبوه، و�ما قالوا هل شيئا

 قال: هذا يأيت ىلع نفسه، 
، وال نطعمه، وال �سقيه، وال نقتله، وندعه حىت يموت، 

ً
 قالوا: فأنت أعلم، قال: إ� أرى أن تأخذوه فنصلبه حيا

، وجعلوا عليه احلرس، 
ً
 قالوا هل: افعل، فصلب حيا

عز -اثلالث حىت أمىس، فلما أمىس رأى املوت، فداع آهلته اليت اكن يعبد من دون اهللا قال: فمكث يومه، ومن الغداة وايلوم 
 ، -وجل

 يدعوهم، فال �يبونه، وذلك يف جوف 
ً
قال: فبدأ بأفضلهم يف نفسه، فيدعوه، فإذا لم �به جاوزه وداع اآلخر، فأىت ىلع آهلته مجيعا

 الليل،
مت نفيس، ودعوت هذه اآلهلة اليت كنت أعبدها من دونك، فلو اكن عندها خٌ� فقال: ا� إل� و� جدي وأيب! إ� قد ظل 

 ألجابت�، فاغفر يل، وخلص� ما أنا فيه، فتحللت عنه القيود، فإذا هو يف أسفل اجلذع.
 ال �يبه أحٌد، قال: فنظر إىل السماء، وقال: يا حنان، يا منان، أشهد أن لك مع

ً
بوٍد من دلن و� حديث آخر: فجعل يدعو صنما

، فحله من خشبته، فأنزهل.
ً
 عرشك إىل قرار أرضك باطٌل، إال وجهك الكر�م أنت، فأغث�، قال: فبعث اهللا ملاك

حله،  -عز وجل-قال ابن عباس: فأخذه احلرس فأتوا به صاحبتهم، واجتمع، فقال: ما تأمرون يف هذا؟ فقالوا: ما نرى فيه! اهللا 
 ل: صدقتم، ول�ن أحببت أن أستأمر�م، قال: فخلوا عنه.وتقول نلا: ما تأمرون فيه؟! قا
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 قال سعيد بن جبٍ�: سمعت ابن عباٍس يقول: واهللا ما اكن يف ب� إرسائيل بعده رجٌل خٌ� منه، وال أفضل.
 

 -وأخرب� 
ً
رحب بقراءيت عليه بالسند إىل الشيخ موفق ادلين قال: أخرب� اإلمام أبو احلسن يلع بن عساكر [بن] امل -أيضا

ابلطائيح املقرئ، ثنا أبو طالب ايلوسيف، أنبأ ابن املذهب، أنبأ أبو ب�ر القطييع، ثنا عبد اهللا بن أمحد، ثنا هدبة، ثنا محاد بن 
 سلمة، عن ثابت، ومحيٍد، 

 عن ب�ر بن عبد اهللا املز�،
، قال: اكن فيمن اكن قبل�م ملٌك، و�ن متمرداً ىلع ر�ه، فغزاه املسلمون؛ فأخذوه سل 

ً
 يما

 قالو: بأي قتلٍة نقتله، 
، و�شوا حتته انلار، وال يقتلوه حىت يذيقوه طعم العذاب، ففعلوا ذلك به،

ً
 عظيما

ً
 فاجتمع رأيهم ىلع أن �علوا هل قمقما

هم ال قال: فجعل يدعو آهلته واحداً واحداً، يافالن، بما كنت أعبدك به وأص� لك، وأمسح وجهك، فأنقذ� ما أنا فيه، فلما رآ 
، رفع رأسه إىل السماء، 

ً
 يغنون عنه شيئا

 من السماء فأطفأ تلك انلار، وجاءت ر�ح ومحلت ذلك القمقم، 
ً
 من قلبه، فصب اهللا عليه غيثا

ً
وقال: ال � إال اهللا، وداع �لصا

، وهو يقول: ال � -عز وجل-فجعلت تدور ب� السماء واألرض، وهو يقول: ال � إال اهللا، فقذفه اهللا إىل قوٍم ال يعبدون اهللا 
 إال اهللا، فقالوا: و�ك! مالك؟ فقال: أنا ملك ب� فالٍن، اكن من أمري، و�ن من أمري، فقص عليهم القصة؛ فآمنوا.

 
 وأیضاً: من أعظم ما في ھذا الباب، 

 قصة قوم يو�س،
ورفعوا أصواتهم بابلاكء وادلاعء، فعلم اهللا منهم ، -عز وجل-ملا نزل عليهم العذاب خرجوا إىل تل الرماد، واستجاروا إىل اهللا  

 الصدق، 
 فقالت املالئ�ة: يا ر�نا! رمحتك وسعت لك يشٍء، فهؤالء األ�ابر من ودل آدم تعذبهم، فما بال األصاغر وابلهائم؟! 

 : يا جرب�ل! ارفع عنهم العذاب، فقد قبلت تو�تهم.-عز وجل-فقال اهللا 
وْ  : {-عز وجل-يقول اهللا 

َ
ل
َ
ِْزيِ ف

ْ
َشْفَنا َ�ْنُهْم َعَذاَب اخل

َ
ا آَمُنوا ك مَّ

َ
ْوَم يُو�َُس ل

َ
 ق

َّ
ْر�ٌَة آَمَنْت َ�َنَفَعَها إِيَماُ�َها إِال

َ
 اَكنَْت ق

َ
ََياةِ ال  يِف احلْ

 ِحٍ� 
َ

ْ�َيا َوَمتَّْعَناُهْم إىِل  }. )٩٨( ادلُّ
 

 -وأخرب�
ً
ا عبد الرمحن بن جامٍع الفقيه، أنبأ أمحد بن أمحد املتو�، قال: أخربن -رمحه اهللا-�سنده إىل الشيخ موفق ادلين  -أيضا

 أنبأ أبو ب�ر الطيب، أنبأ �مٌد بن موىس بن الفضل، أنبأ �مٌد بن عبد اهللا الصفار، أنبأ ابن أيب ادلنيا،
 أنبأ سعيٌد بن سناٍن احلميص، 
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 قال: أويح إىل نيٍب من األنبياء أن العذاب حائٌق بقومك. 
 انليب لقومه، وأمرهم أن �رجوا أفاضلهم فيتو�وا، قال: فذكر ذلك

 قال: فخرجوا، فأمرهم أن �رجوا ثالثًة من أفاضلهم وفداً إىل اهللا،  
 قال: فخرجت اثلالثة أمام القوم.

�نا سؤاٌل من قال: فقال أحد اثلالثة: ا� إنك أمرتنا باتلوراة اليت أنزلت ىلع عبدك موىس، أال نرد السؤال إذا قاموا بأبوابنا، و
 سؤالك، بباٍب من أبوابك، فال ترد سؤالك.

 ثم قال اثلا�: ا� إنك أمرتنا يف اتلوراة اليت أنزلت ىلع عبدك موىس أن نعفو عمن ظلمنا، و�نا ظلمنا أنفسنا؛ فاعف عنا.
.وقال اثلالث: ا� إنك أمرتنا يف اتلوراة اليت أنزلت ىلع عبدك موىس أن نعتق أرقاءنا، و�نا 

ً
 عبيدك وأرقاؤك، فأوجب نلا عتقا

 فأوىح اهللا إىل انليب أنه قد قبل منهم، وعفا عنهم.

 
 وحيك أنه حلق قحٌط بل� إرسائيل ىلع عهد موىس، 

 فاجتمع انلاس إيله، 
 أو يز�دون

ً
 ،فقالوا: يا لكيم اهللا! ادع نلا ر�ك أن �سقينا الغيث، فقام معهم، وخرجوا إىل الصحراء، وهم سبعون ألفا

: ا� اسقنا غيثك، وا�رش علينا رمحتك، وارمحنا باألطفال الرضع، وابلهائم الرتع، واملشايخ الر�ع، -عليه السالم-فقال موىس  
 وحرارةً.

ً
 فما زادت الشمس إال تقشعا

الزمان، فأوىح فقال موىس: إل�! إن اكن خلق جا� عندك، فبجاه انليب األ� �مٍد ص� اهللا عليه وسلم اذلي تبعثه يف آخر 
اهللا إيله: ما خلق جاهك عندي، و�نك عندي وجيٌه، ول�ن في�م عبٌد يبارز� منذ أر�ع� سنًة باملعايص، فناد يف انلاس 

 حىت �رج من ب� أظهرهم، فبه منعت�م.
 أو يز�دون؟ فأوىح اهللا

ً
 إيله: منك فقال موىس: إل� وسيدي! أنا عبٌد ضعيٌف، وصو� ضعيٌف، فأين يبلغ وهم سبعون ألفا

، وقال: يا أيها العبد العايص، اذلي بارز اهللا أر�ع� سنًة، اخرج من ب� أظهرنا، فبك
ً
منعنا  انلداء، وم� ابلالغ، فقام مناديا

 القطر، فقام العايص، 
 ذات ايلم� وذات الشمال، فلم ير أحداً خرج، فعلم أنه املطلوب،  فنظر

الء اخللق انفضحت ىلع رؤوس ب� إرسائيل، و�ن قعدت معهم منعوا ألج�، فأدخل فقال يف نفسه: إن أنا خرجت من ب� هؤ
، فاقبل�، فلم �ستتم 

ً
 ىلع فعاهل، وقال: إل� وسيدي! عصيتك أر�ع� سنًة، وأمهلت�، وقد أتيتك طائعا

ً
رأسه يف ثيابه، نادما

 الالكم حىت ارتفعت سحابٌة بيضاء، فأمطرت؛ كأفواه القرب، 
ل� وسيدي! معصيتك؟! ملاذا سقيتنا وما خرج من أظهرنا؟! فقال: يا موىس! سقيت�م باذلي منعت�م، فقال فقال موىس: إ

 موىس: إل�! أر� هذا العبد الطائع، 
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 ٦۰ 

؟!
ً
 فقال: يا موىس! إ� لم أفضحه وهو يعصي�، أفضحه وهو يطيع�؟!، يا موىس! إ� أبغض انلمام�، فأ�ون نماما

 
 لقومه، -سالمعليه ال-وقيل: إن عيىس 

ً
 استسىق يوما

 فأمر من اكن من أهل املعايص أن يعزتلوا،  
 فاعزتلوا إال رجالً أصيب بعينه ايلم�،

 : ما لك ال تعزتل؟-عليه السالم-فقال هل عيىس  
األخرى  فقال: وروح اهللا ما عصيته طرفة عٍ�، ولقد نظرت عي� ايلم� إىل قدم امرأٍة من غ� قصٍد، فقلعتها، ولو نظرت 

 لقلعتها،
 وقال: ادع نلا، -عليه السالم-فبىك عيىس  
فقال: أنت أحق بادلاعء م�، فرفع يديه إىل السماء، وقال: ا� إنك خلقت�، وقد علمت ما تعلم من قبل خلقنا، فلم يمنعك  

 عليهم الغيث حىت رووا.ذلك أال ختلقنا، فكما خلقتنا وت�فلت بأرزاقنا، فأرسل السماء علينا مدراراً، فأنزل اهللا 

 
: ا� إ� أسألك حبك، وحب من �بك، والعمل اذلي يبلغ� حبك، ا� اجعل حبك أحب إيل -عليه السالم-و� داعء داود 

 من نفيس وأه�، ومن املاء ابلارد.

 -و�ن من داعئه 
ً
، وقبلت عمله و�ن اكن : ا� اجعل� من أحبابك، فإنك إذا أحببت عبداً غفرت ذنبه و�ن اكن عظ-أيضا

ً
يما

 �س�اً.
 

 وقال أمحد بن أيب احلواري، ثنا جعفر بن �مٍد، عن أبيه، 
 :-عليه السالم-قال: اكن من داعء مر�م أم عيىس 

، وغش وج� منك احلياء. 
ً
 ا� امأل قليب بك فرحا

 
 : -عليه السالم-ومنه قول يوسف 

 وأحلق� بالصاحل�}.
ً
 {توف� مسلما

 
 ابن رجٍب يف ((رشح حديث بليك)): قال

 قيل: إنه داع نلفسه باملوت، وقيل: إنما داع نلفسه باملوت ىلع اإلسالم عند نزول املوت، وليس فيه داعٌء بتعجيل املوت. 
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 ٦۱ 

 : -عليه السالم-وقيل: أوىح اهللا إىل موىس 
 إن العبد يلعصي� حىت تقول املالئ�ة: إ� ال أغفر هل أبداً؛

 � قلت هل: بليك عبدي،فإن داع 
 و�ن العبد يلعرض ع� حىت كأنه لن يعرف�، يا موىس! 

وعز� وجاليل ألمهلن من عصا� حىت يلتذ بنعمايئ؛ فإن استحيا م� استحييت منه، و�ن أعرض ع� نظرت إيله، و�ن تاب إيل 
 تبت عليه.

 وفي ھذا كفایة. ●
 فصل

 في إجابة الدعاء وعدمھا 
 احبه ما �تاره،ادلاعء يفعل اهللا لص

 يغفر به ذنوب صاحبه، -عز وجل-فتارةً اهللا  
 وتارةً يؤخره هل إىل اآلخرة،  

 وتارةً يؤخره هل ملصلحٍة، 
 وتارةً يعطيه خ�اً منه، 
 وتارةً يدخله به اجلنة،

 وتارةً ينجيه به من انلار، 

 اع داعئه،�ب أن �سمع الكم ادلايع فيؤخره؛ كحب سم -عز وجل-وتارةً ي�ون اهللا  
 وتارةً يعجله هل يف ادلنيا،  

 وتارةً يعجله هل يف وقته، وسيأيت الالكم ىلع هذا لكه مفصالً.
 

 قال ابن رجٍب يف ((رشح انلواو�ة)):
 ومن رمحة اهللا بعبده أن العبد يدعوه حلاجٍة من ادلنيا، فيرصفها عنه، و�عوضه خ�اً منها؛ 
، إما أن يرصف عنه بذلك سوءاً، أو يدخ 

ً
 رها يف اآلخرة، أو يغفر هل ذنبا

 ، -ريض اهللا عنه-كما يف ((املسند))، و((الرتمذي)) من حديث جابر 
 عن انليب ص� اهللا عليه وسلم، قال: 

 ((ما من أحٍد يدعو بداعٍء، إال آتاه اهللا ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدع بإثٍم، أو قطيعة رحٍم)).
 

 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ٦۲ 

 ، -ريض اهللا عنه-ا�م))، عن أيب سعيد و� ((صحيح احل
 عن انليب ص� اهللا عليه وسلم، قال: 

 ((ما من مسلٍم يدعو بدعوٍة ليس فيها إثٌم، أو قطيعة رحٍم، إال أعطاه اهللا بها إحدى ثالث:
 إما أن يعجل هل دعوته، 
 و�ما أن يؤخرها هل يف اآلخرة،  

 و�ما أن ي�شف عنه من السوء مثلها))،
 إذاً ن�رث، قال: ((اهللا أ�رث)). قالوا: 
 

 وفي ((الصحیح))، 
 عن انليب ص� اهللا عليه وسلم، قال:

 ((إذا داع أحد�م، فليعظم الرغبة؛ فإن اهللا ال يتعاظمه يشٌء)). 
 

 فتارةً ال �يب العبد؛ ألنه �ب أن �سمع صوته، 
 كما قال �� بن سعيد: 

 دعوك فال �ستجيب يل! رأيت رب العزة يف انلوم، فقلت: إل�! أ
 فقال: أحب أن أسمع صوتك.

 
 
 

 :-رمحه اهللا-وقال ذا انلون املرصي 
 رأيت يف الطواف جار�ة حسناء، و� تدعو  

 وتقول: أنت قلت: {ادعو� أستجب ل�م}، وأنا أدعوا وال �ستجيب يل؟!
 ك عنا.فهتف بها هاتٌف يقول: ل�ن �ب داعك؛ فألجله أمهلناك؛ حىت ال ترص� وجه 
 

وقال ثابت: إذا داع اهللا املؤمن بدعوة، و� اهللا جرب�ل حباجته، فيقول: ال تعجل بإجابته؛ فإ� أحب أن أسمع صوت عبدي 
 املؤمن.

 
 و� بعض الكتب السابقة:

 �سمع ترضعه. إن اهللا يلبت� العبد، وهو �ب أن 
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 ٦۳ 

 
 جيل إجابته؛ خشية أن ينقطع عما فتح هل.و�ن بعضهم إذا فتح هل يف ادلاعء عند الشدائد، لم �ب تع

 
 وتارةً ت�ون مرضةً هل، فيرصفها عنه؛ 

 
 : -ريض اهللا عنه-كما قال عمر بن اخلطاب 

 ما أبايل أصبحت ىلع ما أحب أو ىلع ما أ�ره؛ أل� ال أدري، اخل� فيما أحب، أو فيما أ�ره.
 

 وقال عمر بن عبد العز�ز:
 مواقع القضاء والقدر. أصبحت ومايل رسوٌر إال يف 
 

 وتارةً يعلم اهللا العبد بأنه قد أعطاه طلبته، و�رجها من قلبه فال ير�دها؛ 
 

 كما روى الرتمذي، عن أيب أمامة، 
 عن انليب ص� اهللا عليه وسلم، 

، فإ
ً
، وأجوع يوما

ً
، فقلت: ال يا رب! ول�ن أشبع يوما

ً
ذا جعت؛ ترضعت إيلك قال: ((عرض يلع ر� يلجعل يل بطحاء مكة ذهبا

 وذكرتك، و�ذا شبعت شكرتك ومحدتك)).

 
 ور�ما ي�ون ادلاعء ينقصه ما يف اآلخرة؛

 
 كما روي:  



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ٦٤ 

 أنه اكن يف ب� إرسائيل شاٌب لم ير مثله، و�ن يصنع املاكتل و�بيعها، و�تقوت به هو وامرأته،
 فبينما هو ذات يوٍم، و�ذ خرجت عجوٌز من بيت امللك فرأته،  

 جعت فقالت البنة امللك: هنا شاٌب ليس يف ب� إرسائيل مثله،فر
 آخر ثم لقيته ابنة امللك اكشفًة عن وجهها،  

ً
 فقالت: أدخليه، فأدخلته، وأغلقت ابلاب دونه، ثم أغلقت دونه بابا

 فقال هلا: اشرتي يرمحك اهللا، فقالت: لم ندعك هلا، 
 وراودته عن نفسه فأىب، 

 ال صحت بك، وقلت: دخل يراود� عن نفيس،فقالت: إن لم تفعل، و�
 فقال: ديع يل وضوءاً،  

 فقالت: ويلع تتعلل؟!، يا جار�ة! ضيع هل وضوءاً يف اجلوسق، و�ن ماكٌن مرتفٌع ال يمكنه اذلهاب منه، فوضعت هل
 وضوءاً فيه، فلما صار يف أعاله، 

 ن هذا اجلوسق، وال أعصيك، قال: ا� إ� قد دعيت إىل معصيتك، وقد اخرتت أن أر� نفيس م
 ثم قال: �سم اهللا، وألىق نفسه من اجلوسق، 

، -عز وجل-فأرسل اهللا 
ً
، فأخذ بضبعيه فأوقفه قائما

ً
 ملاك

 أستغ� به عن عمل هذا،  
ً
 فقال: ا� ارزق� رزقا

 عليه رجالً من جراٍد من ذهٍب حىت مأل ثو�ه، -عز وجل-فأرسل اهللا 
 ا ينفع� ما عندك فارفعه، قال: فرفع.ثم قال: ا� إن اكن هذ 

 وحدث� بعض شيوخنا:
أنه وجد هذه احلاكية، وفيها: أنه ذهب باذلهب إىل زوجته وقص عليها القصة، ثم ناما تلك الليلة، فرأت املرأة كرايس لم ير  

؟ فقيل هلا: هذا، فرأت فيه ، فقالت: وأين كريس زويج-أو كما قال-مثلهم، فقالت: ملن هذه الكرايس؟ فقيل: كرايس الزهاد 
 
ً
 .-أو كما قال-، فقالت: ما هذا؟ فقالوا: عجل هل، فلما أصحبت أخربته، فدعوا اهللا، فرفع هل -أو كما قال-ثلمًة أو نقصا

 
 ور�ما يبت� اهللا العبد بابلالء ألجٍل، حىت يدعوه؛ 

 
 ج الشكر بالرخاء.: سبحان مستخرج ادلاعء بابلالء، ومستخر-عليه السالم-كما قال داود 

 
يْن، وقد قرحه، فقال أبو -وهو مغمومٌ -ومر أبو جعفٍر �مٌد بن يلعٍ بمحمٍد بن املنكدر  ، فسأهل عن سبب غمه، فقيل هل: ادلَّ

 داعء ر�ه، اكئنًة ما اكنت. جعفر: أفتح هل يف ادلاعء؟ قيل: نعم، قال: لقد بورك لعبٍد يف حاجٍة أ�رث منها من
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 ء؛ عدم إجابته خٌ� لصاحبه؛تارةً ي�ون ادلاع

 
 كما قال بعض الصاحل�:  

 يقول اهللا تعاىل يف بعض كتبه امل�لة: 
يا ابن آدم! �سأل� فأمنعك؛ لعل� بما يصلحك، ثم تلح يف السؤال، فأجود ب�ر� عليك، فأعطيك ما �سأل�، و�ستع� به 

ف�م من مجيٍل أصنعه لك!، و�م من قبيٍح تصنعه ميع!، يوشك أن ىلع املعايص، ثم أسرت عليك، ثم تعاود املعصية فأسرت عليك، 
 أغضب عليك، ال أرىض بعدها أبداً.

 
 و� احلديث: عن أ�س بن مالٍك، 

 ،-عز وجل-عن انليب ص� اهللا عليه وسلم، عن جرب�ل، عن اهللا 
 : -عز وجل-قال: يقول اهللا  

، فقد بارزته باملحار�ة،
ً
 ((من أهان يل ويلا

 و�� ألغضب ألويلايئ، كما يغضب الليث احلرب، 
 وما تقرب إيل عبدي املؤمن بمثل أداء ما افرتضت عليه،  

 وال يزال عبدي املؤمن يتقرب إيل بانلوافل حىت أحبه، 
 و�رصاً و�داً ومؤ�داً؛ 

ً
 فإذا أحببته كنت هل سمعا

له ترددي يف قبض روح عبدي املؤمن، ي�ره املوت، وأنا أ�ره فإن داع� أجبته، و�ن سأل� أعطيته، وما ترددت يف يشٍء أنا فاع
 مساءته، وال بد هل منه،

 و�ن من عبادي املؤمن� ملن �سأل� من الصالة فأ�فه عنه؛ أال يدخله عجٌب فيفسده ذلك، 
 و�ن من عبادي املؤمن� ملن ال يصلح إيمانه إال الغ�، ولو أفقرته؛ ألفسده ذلك،  

 ن� ملن ال يصلح إيمانه إال الفقر، ولو أغنيته؛ ألفسده ذلك،و�ن من عبادي املؤم
 و�ن من عبادي املؤمن� ملن ال يصلح إيمانه إال الصحة،ولو أسقمته؛ ألفسده ذلك،  

 و�ن من عبادي املؤمن� ملن ال يصلح إيمانه إال السقم، ولو صححته؛ ألفسده ذلك،
 ب�)).إ� أدبر أمر عبادي بعل� بقلو�هم، إ� عليٌم خ 

 
 ور�ما ي�ون عدم اإلجابة؛ لالستكبار، فإذا ان�رس العبد وخضع، أجيبت دعوته.
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 ٦٦ 

 
 
 

 قال وهٌب: 
، ثم بدت هل إىل اهللا حاجٌة، 

ً
 تعبد رجٌل زمانا

 فقام سبع� سنًة، 
 يأ�ل يف لك سنٍة إحدى عرشة تمرةً، 

 ثم سأل اهللا حاجته، فلم يعطها، 
 فرجع إىل نفسه،

 لو اكن فيك خٌ� أعطيت حاجتك، فقال: منك أتيت،  
 ف�ل إيله عند ذلك ملٌك، فقال: يا ابن آدم! ساعتك هذه، خٌ� من عبادتك اليت مضت، وقد قىض اهللا حاجتك.

 
 كما قیل:

 ولن ت�رم انلفس اليت ال تهينها  أه� هلم نفيس أل�رمها بهم 
 

 فصل

 فیمن ترك الدعاء متعلالً بالقضاء
، والصحیح خالفھ كما -عز وجل-الوا: ما كان مقدراً على العبد یصیبھ، فال دافع لقضاء هللا وترك طائفةٌ الدعاء، وق ●

 سبق.
 قالوا: قد وجدنا من قضیت حاجتھ من غیر دعاء منھ،  ●
 ما خرجھ ابن أبي الدنیا في كتاب ((الفرج بعد الشدة)) بإسناده،  ●

 عن وضاح بن خيثمة،
 ن يف السجن، قال: أمر� عمر بن عبد العز�ز بإخراج م 

 فأخرجتهم إال يز�د بن أيب مسلٍم، فنذر د�؛ 
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 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ٦۷ 

 فإ� بلإفر�قية؛ إذ قيل يل: قدم يز�د بن أيب مسلٍم؛ يع�: أم�اً ىلع أفر�قية، 
 فهر�ت منه، وأرسل يف طليب، فأخذت وأيت يب إيله،

 فقال يل: واهللا لطاملا سألت اهللا أن يمكن� منك، 
 ملا استعذت باهللا من رشك، فقلت: واهللا وأنا، واهللا لطا 

فقال: واهللا ما اعذك، ألقتلنك، ثم واهللا ألقتلنك، ثم واهللا ألقتلنك، لو سابق� ملك املوت إىل قبض روحك لسبقته، يلع 
 بالسيف وانلطع،

لما سجد قال: فيجء بانلطع، فأقعدت فيه و�تفت، وقام قائٌم ىلع رأيس �سيٍف مشهوٍر، وأقيمت الصالة، فخرج إىل الصالة، ف 
 أخذته سيوف اجلند،فقتل، فجاء� رجٌل، فقطع كتايف �سيفه، وقال: انطلق.

 
 

 وحىك أنه 
 اكن باملوصل رجٌل �سافر، و�ن تاجراً يدور بتجارته ابل�ان، 

 فسافر مرةً جبميع ماهل، وما يملكه إىل الكوفة، 
به، ثم استغفله يف بعض املنازل، وأخذ دابته وما عليها فرافقه يف تلك السفرة رجٌل خدمه، فأحسن خدمته، وأ�س به حىت وثق 

 من املال واملتاع، ولم يبق هل يشٌء ابلتة، واجتهد يف طلبه، فلم يقع هل ىلع خرٍب،
، فدخل إىل املدينة يلالً، وهو ىلع تلك احلال، فطرق بابه، فلما علم به أهله رسوا، 

ً
 فرجع إىل ب�ه وجالً جائعا

ذلي جاء بك يف هذا الوقت؛ فإن أهلك قد ودلت ايلوم ودلاً، وما وجدنا ما �شرتي به ما حتتاج إيله انلفساء، وقالوا: احلمد هللا ا 
؛ �رسج به، فلما سمع ذلك زاد يف غمه و�ر�ه، و�ره أن �ربهم بما جرى هل 

ً
 ودهنا

ً
ولقد اكنت هذه الليلة طاو�ًة، فاشرت نلا دقيقا

 فيحزنهم،
 وغ�ه ما �تاج إيله، فبينا هو �اطبه؛ إذ اتلفت فرأى فخرج إىل حانوت رجٍل اكن با 

ً
لقرب من داره، فسلم عليه وأخذ منه دهنا

 يف ذلك احلانوت، فسأهل عنه،
ً
 خرجه اذلي هرب به خادمه مطروحا

جارنا،  فقال: إن رجالً ورد يلع بعد العشاء، واشرتى م� عشاءه، واستضاف� فأضفته، فجعل خرجه يف حانو�، ودابته يف دار 
، فرفسه،فاستيقظ مذعوراً،

ً
 والرجل بائٌت يف املسجد، فنهض إىل املسجد ومعه اخلرج، فوجد الرجل نائما

 فقال هل: أين مايل يا خائن؟!  
 قال: هو ذا ىلع عنقك، واهللا ما فقد منه ذرٌة، واستخرج ادلابة من موضعه، ووسع ىلع أهله، وأخربهم حينئٍذ خربه.

 
 (نور االقتباس)):قال ابن رجٍب يف (
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 ٦۸ 

 ، -وأظنه من املغار�ة-ذكر بعض العلماء يف مصنٍف هل  
 أنه سمع من أيب ذٍر اهلروي احلافظ �يك

أنه اكن ببغداد يقرأ ىلع أيب حفٍص بن شاه� يف داكن عطاٍر، وأنه جاء رجٌل إىل العطار، فدفع إيله عرشة دراهم، وأخذ منه  
 رأٍس، فزلق، ووقع طبقه، وتفرقت حواجئه، فبىك واشتد ب�اؤه، حوائج، وجعلها يف طبٍق، وجعله ىلع 

وقال: لقد ضاع م� يف قافلٍة كذا و�ذا همياٌن فيه أر�ع مئة ديناٍر، أو قال: أر�عة آالف ديناٍر، ومعها فصوٌص قيمتها أ�رث من 
 ذلك، فما جزعت لضياعها،

 يله انلفساء، ولم ي�ن عندي غ� هذه العرشة ادلراهم،ول�ن ودل يل الليلة ودٌل، فاحتجنا يف ابليت إىل ما حتتاج إ 
فلما قدر اهللا بما قدر، جزعت وقلت: ال أنا عندي ما أرجع به ايلوم إىل أه�، وال ما أ�تسب غداً، ولم يبق يل حيلٌة إال الفرار  

 عنهم، وأتر�هم ىلع هذه احلالة، فيهلكون بعدي، فلم أملك نفيس أن جزعت هذا اجلزع.
 ذٍر: ورجٌل من شيوخ اجلند جالٌس ىلع باب داره، فسمع هذا لكه، قال أبو 

فسأل اجلندي أبا حفٍص أن يدخل هو وأصحابه والرجل املصاب معه إىل بيته، ففعل، وطلب من الرجل املصاب إاعدة حاكيته يف 
ان، فأخربه، ثم سأهل عن صفة اهلميان، فأاعد ذلك عليه، وسأهل عمن اكن يف تلك القافلة، وعن املاكن اذلي ضاع فيه اهلمي

 وعالمته، فأخربه بذلك،  اهلميان
 .-رمحه اهللا تعاىل-قال أبو ذر: فما انقىض شهر حىت تو�، وصلينا عليه 

 
 وقد قال انليب ص� اهللا عليه وسلم يف وصية ابن عباٍس: ((جف القلم بما هو اكئٌن)).

 و� رواية أخرى: ((رفعت األقالم، وجفت الكتب)).
 
 :-عز وجل-ال هللا ق
َها إِنَّ َذلَِك  { 

َ
ْن َ�رْبَأ

َ
ْبِل أ

َ
 يِف كَِتاٍب مِْن �

َّ
ْ�ُفِسُ�ْم إِال

َ
 يِف أ

َ
ْرِض َوال

َ ْ
َصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة يِف األ

َ
ِ �َِس�ٌ َما أ  الحدید}. )٢٢( ىلَعَ ا�َّ

 
 وملا ليق جرب�ل إبراهيم، وهو يلىق يف انلار،

 ، قال: ألك حاجٌة؟ قال: إيلك فال 
 فقال: سل ر�ك املتعايل، فقال: حسيب من سؤايل، علمه حبايل.

 و� بعض األشياء: رأيت ز�ادة: ((يغني� عن سؤايل)).
 

 وعن ابن عباٍس: 
 إن أول يشء خلقه اهللا القلم، فقال هل: اكتب، قال: ما أ�تب؟ قال: القدر، فجرى بما هو اكئٌن إىل أن تقوم الساعة.
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 ٦۹ 

 
 وأبو داود، والرتمذي، من حديث عبادة بن الصامت، وخرج اإلمام أمحد، 

 عن انليب ص� اهللا عليه وسلم،
 قال: ((إن أول ما خلق اهللا القلم، ثم قال: اكتب، فجرى يف تلك الساعة بما هو اكئٌن إىل يوم القيامة)). 
 

 وخرج اإلمام أمحد، والرتمذي، من حديث ابن مسعود، 
 ل:عن انليب ص� اهللا عليه وسلم قا

 ((خلق اهللا لك نفٍس، و�تب حياتها، ورزقها، ومصابها)). 
 

فإذا كان فرغ من األشیاء، فالدعاء ال فائدة فیھ؛ ألن ما یصیبك، یصیبك وإن لم تدع، وما ال یصیبك، ال یصیبك وإن  ●
 دعوت.

 
 
 

 و� حديث انليب ص� اهللا عليه وسلم ملا خرج إيلهم بالكتاب�، 
 ء أهل انلار، وأسماء آبائهم، وقبائلهم))، ثم قال: ((فال يزاد فيهم وال ينقص))، فقال: ((يف أحدهم أسما

 فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول اهللا! إن اكن أمٌر قد فرغ منه؟! 

فقال: ((سددوا وقار�وا؛ فإن صاحب اجلنة �تم هل بعمل أهل اجلنة، و�ن عمل أي عمٍل، و�ن صاحب انلار �تم هل بعمل أهل 
 ار، و�ن عمل أي عمل))،انل

 ثم قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال: ((فرغ ر�ك من العباد، فر�ٌق يف اجلنة، وفر�ٌق يف السع�)). 
 و� هذا ابلاب أحاديث كث�ةٌ جداً.

 
 فصل

 الرضا عن هللا بقضائھ
 وال یدعو ببالٍء؛ فإن النفس ال تصبر على شيٍء، ●
 بعض الزھاد، أنھ كان یسأل الغزو، فقیل لھ: في الیوم إن غزوت أسرت، وإن أسرت تنصرت. كما روي عن  ●

 وقال بعضهم:
 فكيف ما شئت فامتح�  وليس يل يف سواك حٌظ 

 .فابتلي بعسر البول، فلم یصبر، وجعل یطوف على المكاتب، ویقول للصبیان: ادعو لعمكم الكذاب 
 

 -أیضاً -كنت راضیاً، ھو وكذا قول من قال: لو أدخلني النار  ●
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 ۷۰ 

 .عزٌم على الرضا، وال یدري ھل یثبت أو ینفسخ 
 

 فال ینبغي للعبد أن یتعرض للبالء، ●
 اكن عمر بن عبد العز�ز يقول:

 ما تر�ت� هذه ادلعوات و� رسوٌر يف غ� موقع القضاء والقدر:  
 تأخ� ما عجلت. ا� رض� بقضائك، و�ارك يل يف قدرك، حىت ال أحب تعجيل ما أخرت، وال

 
 وقال بعضهم: الرايض ال يتم� غ� م�تله اليت هو عليها؛ ألنه قد ريض بها.

 
 وقد وىص انليب ص� اهللا عليه وسلم رجالً، 

 فقال: ((ال تتهم فيما قضاه لك)).
 

 و� احلديث: 
 ((من ريض فله الرضا، ومن سخط فله السخط)).

 
 .-عز وجل-عظم أجراً من الرايض بقضاء اهللا وقال بعضهم: لن يرد يوم القيامة أ

 
 وقال بعضهم: من وهب هل الرضا، فقد بلغ أفضل ادلرجات.

 
 وقال بعضهم يف قوهل تعاىل: {فلنحيينه حياةً طيبًة}، قال: الرضا والقناعة.

 
 وقال عبد الواحد بن ز�ٍد:

 الرضا باب اهللا األعظم، وجنة ادلنيا، ومسرتاح العابدين. 
 

 ت أم ادلرداء: وقال
 إن الراض� بقضاء اهللا، اذلين ما قىض اهللا هلم رضوا به، هلم يف اجلنة منازل يغبطهم بها الشهداء.

 
 و� هذا املع� يقول الشيخ تيق ادلين ابن تيمية:

 يف ادلنيا جنٌة، من لم يدخلها، لم يدخل جنة اآلخرة. 
 

 كما قیل:
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 ۷۱ 

 حتمد عقىب الرضاال بد أن   يا أيها الرايض بأحاكمنا 

 
ً
 فالرمحة العظ� ملن فوضا  فوض إيلنا وارج مستسلما

 فال ت�ن عن بابنا معرضا  و�ن تعرضت ألسبابنا 
 
ً
 باقيا

ً
 من لك ما فات وما قد مىض  فإن فينا خلفا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 فصل

 في آداب الدعاء 
 ، وذكٍر، مثل: ما شاء هللا.وربما تكون إجابة الدعاء متوقفةً على بعض الدعاء، أو على كالمٍ  ●
 

 قال سعيٌد القداح:
 بلغ� أن موىس اكنت هل إىل اهللا حاجٌة، فطلبها، فأبطأت عليه، 
 فقال: ما شاء اهللا، فإذا حاجته ب� يديه، فتعجب،  

 فأوىح اهللا إيله: أما علمت أن قولك: ما شاء اهللا، أ�ح ما طلبت به احلوائج.
 

 وقال إبراهيم بن أدهم:
 قال بعضهم: ما سأل السائلون مسألًة � أخف من أن يقول العبد: ما شاء اهللا، قال: يع� بذلك اتلفو�ض إىل اهللا. 
 

 و�ن مالك بن أ�ٍس كث�اً ما يقول:

 و�نما الرىض بعد القضاء؛
ن الرضا قبل القضاء عزم أل 

 ىلع الرضا، 
والرضا بعد القضاء؛ ألنه إذا 

 وقع القضاء قد تنسخ العزائم.
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 ۷۲ 

 ما شاء اهللا، ما شاء اهللا، 
 رجٌل ىلع ذلك، فعاتبه 
 شاء اهللا، لو شاء مالٌك أن يثقب اخلردل بقول: ما شاء اهللا، فعل.فرأى يف منامه قائالً يقول هل: أنت املعاتب ملالٍك ىلع قوهل: ما  
 

 وقال محاد بن ز�ٍد:
جعل رجٌل لرجل جعالً ىلع أن يعرب نهراً، فعرب، حىت إذا قرب من الشط، قال: عربت واهللا، فقال هل الرجل: قل ما شاء اهللا، فقال:  

 شاء اهللا، أو لم �شأ، قال: فأخذته األرض.
 

، وال ينبيغ
ً
، أو ينوي شيئا

ً
 لعبٍد أن �سأل، وال يقول: إنه يفعل شيئا

 إال يقول: ما شاء اهللا. 
 

 وخرج ابلخاري، عن عبد الرمحن بن هرمٍز،
 قال: سمعت أبا هر�رة،  

 عن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، قال:
 و�سع�أو �سع-: ألطوفن الليلة ىلع مئة امرأٍة -عليه السالم-((قال سليمان بن داود  

ً
، لكهن يأيت بفارٍس �اهد يف سبيل -ا

 اهللا، 
 فقال هل صاحبه: قل: إن شاء اهللا،

 فلم يقل: إن شاء اهللا،  
فلم حتمل منهن إال امرأٌة واحدٌة، جاءت �شق رجٍل، واذلي نفس �مٍد بيده لو قال: إن شاء اهللا، جلاهدوا يف سبيل اهللا تعاىل 

 أمجعون)).
ً
 فرسانا

 
 يٍب،وروى طلق بن حب

 قال: جاء رجٌل إىل أيب ادلرداء، 
 فقال: احرتق بيتك، 
سمعتهن من رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، من قاهلا أول نهاره لم  فقال: ما احرتق، لم ي�ن اهللا يلفعل ذلك؛ ب�لماٍت  

 تصبه مصيبٌة حىت يميس، ومن قاهلا آخر انلهار لم تصبه مصيبٌة حىت يصبح:

� إال أنت، عليك تو�ت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء اهللا اكن، وما لم �شأ لم ي�ن، ال حول وال قوة ((ا� أنت ر� ال  
، ا� إ� أعوذ بك من رش نفيس، 

ً
إال باهللا الع� العظيم، أعلم أن اهللا ىلع لك يشٍء قديٌر، وأن اهللا قد أحاط ب�ل يشٍء علما
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 ۷۳ 

 � ىلع رصاٍط مستقيم)).ومن رش لك دابٍة أنت آخٌذ بناصيتها، إن ر

 
 : -ريض اهللا عنه-وعن ابن عباس 

 أن انليب ص� اهللا عليه وسلم دخل ىلع أعرايٍب يعوده، و�ن انليب ص� اهللا عليه وسلم إذا دخل ىلع مر�ٍض يعوده، 

 قال: ((ال بأس، طهوٌر إن شاء اهللا))،

 كبٍ�؛ تز�ره القبور،  ، ىلع شيٍخ -أو: تثور-قال: قلت: طهوٌر، الك، بل � ح� تفور  
 فقال انليب ص� اهللا عليه وسلم: ((فنعم إذن)).

 
 فصل 

  في إجابة دعاء الصالحین
 ولنذكر نبذةً ممن أجیب دعاؤه في الحال:

 
 حيك أن امرأة رشدت هلا ناقٌة، فأضلتها:

 فقيل هلا: لو وجهت هلا من يطلبها،  
 فقالت: قد أخذت عليها بمجامع الطرق، 

 هلا: وما �امع الطرق؟ فقيل 
 قالت: ادلاعء،

 فقيل: إن انلاقة أصبحت مر�وطًة ببعض أطناب بيتها. 
 

 وحىك أبو القاسم القش�ي يف كتاب ((اتلحب�))،
 عن عمرو بن عثمان امليك الزاهد، 
 أنه قال: اكن يف أصحايب رجٌل فقٌ�، طال به املرض مدة، ولم يتلكم، 
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 ۷٤ 

 فدخلت عليه أعوده،  
؟ فقال

ً
 يل: يا سيدي! معك من يقول شيئا

 فقلت: نعم، ثم أرشت إىل واحٍد من أصحايب حسن الصوت، واإل�شاد،  
، فأ�شد:

ً
 فقلت هل: قل شيئا

 من�م و�مرض عبد�م فأعود  مايل مرضت فلم يعد� اعئٌد 

 وصدود من أهوى يلع شديد  وأشد من مريض يلع صدود�م 
 فطرب الفق�، 

 شد األبيات، وأخذه الوجد،ولم يزل �ستعيد املن
فصاح، ورفع طرفه إىل السماء، وقال: إل�! علمت صربي ىلع ما قضيت، وصديق يف صربي، واآلن فقد ف� الصرب، وطالت املدة، 
وطلبت انلفس اخلروج مع شييخ وأصحايب إىل موطن عبادتك، فأزل ع� املرض، وأعد يل اعفييت، [ثم] قام الشيخ، فقام الفىت، 

.وخرج مع
ً
 نا إىل السياحة؛ كأنه ما اكن مر�ضا

 
 وأخرب� الشيخ شهاب ادلين بن هالٍل األزدي، �سنده األول إىل الشيخ موفق ادلين،

 ذكر عن وهب بن منبه،  
 ىلع نفسه، فأخرجوه من بينهم لسوء فعله، -عليه السالم-قال: اكن يف زمن موىس 

ٌ
 شاٌب اعٍت، مرسف

 ب ابل�،فحرضته الوفاة خبر�ٍة ىلع با 
 من أويلايئ حرضه املوت، فاحرضه وغسله وصل عليه، وقل ملن كرث -عليه السالم-إىل موىس  -عز وجل-فأوىح اهللا  

ً
: أن ويلا

 عصيانه �رض جنازته؛ ألغفر هلم، وامحله إيل؛ فإ� أل�رم مثواه،
 فنادى موىس يف ب� إرسائيل، و�رث انلاس، فلما حرضوه عرفوه،  

 اهللا! هذا هو الفاسق اذلي أخرجناه، فتعجب موىس من ذلك، فقالوا: يا نيب 
، وال  -عز وجل-فأوىح اهللا 

ً
إيله: صدقوا وهم شهداء، إال أنه ملا حرضته الوفاة يف هذه اخلرابة نظر يمنًة، و�رسةً، فلم ير محيما

، ورأى نفسه غر�بًة، وحيدةً، ذيللًة، 
ً
 قر�با

 فرفع برصه إيل، فقال: 
املغفرة،  ادك، غر�ٌب يف بالدك، لو علمت أن عذايب يز�د يف ملكك، وعفوك ع� ينقص من ملكك، ما سأتلكإل�! عبٌد من عب

 وال رجاٌء إال أنت، وقد سمعت فيما أنزلت، قلت: {أ� أنا الغفور الرحيم}، فال ختيب رجايئ. يا موىس!
ٌ
 وليس يل ملجأ

 توسل إيل يب، وترضع ب� يدي،  أفاكن �سن يب أن أرده، وهو غر�ٌب ىلع هذه الصفة، وقد 
 لوهبتم هل؛ ذلل غر�ته، يا موىس! أنا كهف الغر�ب، وحبيبه، وطبيبه، ورامحه.

ً
 وعز� لو سأل� يف املذنب� من أهل األرض مجيعا
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 :-رمحه اهللا-وقيل ذلا انلون املرصي 

 ما اكن بدء أمرك؟  
 إىل ب

ً
 يف اللهو واللعب، فخرجت حاجا

ً
يت اهللا احلرام، فبينا أنا راكٌب يف املر�ب، وقد توسطنا ابلحر فقد من بيننا قال: كنت شابا

كيٌس، ففتش لك من يف املر�ب، و�ن فينا شاٌب ال نبات بعارضيه، فلما وصلوا إىل الشاب فتشوه، فوثب من املر�ب وثبًة حىت 
يب قليب أن تأمر لك دابٍة يف ابلحر أن خترج جلس ىلع األمواج، فقال: يا موالي! إن هؤالء فتشو�، وأنا أقسم عليك يا حب

وقد صح يف اخلرب: ((إن من عباد اهللا من لو أقسم ىلع اهللا ألبره، ولو أقسم عليه يف -رأسها، و� فم لك واحدٍة منهن جوهرٌة 
 فم لك واحدٍة منهن ، قال: ذا انلون: فما استتم الشاب الالكم حىت رأينا دواب ابلحر وقد أخرجت رؤوسها، و�-ايلوم مئة مرٍة))

 جوهرٌة تتألأل وتلمع، ثم وثب ىلع املاء يتبخرت، وهو يقول: {إياك نعبد و�ياك �ستع�}.
 

 وقال عبد الرمحن بن ز�د بن أسلم:
 أصبحنا ذات يوٍم،  

 فقالت أ� أليب: واهللا ما يف بيتك يشٌء يأ�له ذو كبد، 
 فقام فتوضأ، ولبس ثيابه، ثم ص� يف بيته. 

 فاتلفت إيل أ�، قال: 
فقالت: إن أباك ليس يز�د ىلع ما ترى، فاخرج أنت، فخرجت، فخطر ببايل صديٌق نلا تماٌر، فجئت إىل سوقه، فلما رآ� صاح يب 

 من حانلا، إال ابتداًء منه، 
ً
 وذهب يب إىل م�هل، وأطعم�، ثم أخرج يل رصةً فيها ثالثون ديناراً من غ� أن أذكر هل شيئا

 يف لك يشٍء من جترنا، وهذا نصيبه منه.وقال: أقر
ً
 أ أباك السالم، وقل هل: إنا جعلنا هل رش�

 
 قال أصبغ بن ز�ٍد:

، فخرجت إيل ابنيت الصغ�ة، 
ً
 لم نطعم شيئا

ً
 جلست أنا ومن عندي ثالثا

 فقالت: يا أبت! اجلوع، 
 فأتيت امليضأة، فتوضأت وصليت ر�عت�، وأهلمت داعًء دعوت به،  

 ره:و� آخ

 ال جتعل ألحٍد يلع فيه منة، وال لك يلع يف اآلخرة فيه تبعٌة، برمحتك يا أرحم الرامح�، 
ً
 ا� افتح يلع منك رزقا

ثم انرصفت إىل ابليت، فإذا ابنيت الكب�ة قد قامت إيل، وقالت: يا أبت! جاء ع� الساعة بهذه الرصة [من] ادلراهم، وحبماٍل  
ه من لك يشٍء يف السوق، وقال: أقرئوا أيخ السالم، وقولوا هل: إذا احتجت إىل يشٍء، فادع بهذا ادلاعء وعليه دقيٌق، ومحاٍل علي
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 تأتك حاجتك، قال أصبغ: وال واهللا ما اكن يل أٌخ قط، وال أعرف من اكن هذا القائل، ول�ن اهللا ىلع لك يشٍء قديٌر.
 

 وعن احل�م بن موىس قال:
 أصحبت، 

 س عندنا دقيٌق، وال خزب،فقالت يل املرأة: لي
 فخرجت، وال أقدر ىلع يشٍء،  

 فقلت يف الشارع: ا� إنك تعلم أ� أعلم أنك تعلم أنه ال دقيق يل وال خزب، وقال: وال دراهم، فائتنا بذلك،
؟ فقلت هل: أحدهما، ثم مشيت نهاري أمجع ال أقدر ىلع يشٍء، فرجعت، 

ً
فقدم إيل أه�  فلقي� رجٌل، فقال: خزباً تر�د ودقيقا

 ،
ً
 واسعا

ً
 خزباً وحلما

 فقلت: من أين هذا ل�م؟
 فقالوا: من اذلي وجهت به، فسكت. 

 
 وعن األوزايع قال:

 رأيت رجالً يف الطواف، وهو متعلٌق بأستار الكعبة،  
يما ترى، يا من يرى وال وهو يقول: يا رب! إ� فقٌ� كما ترى، وصبييت قد عروا كما ترى، وناقيت قد عجفت كما ترى، ما ترى، ف

 يرى،
فإذا هو بصوٍت من خلفه: احلق أهلك بالطائف، وقد خلف ألف نعجٍة، وثالث مئة ناقٍة، وأر�ع مئة ديناٍر، وأر�ع مئة عبٍد،  

 وثالثة أسياٍف يمانيٍة، فامض فخذها، فليس هل وارٌث غ�ك، 
 منك، قال: يا هذا! أما سمعت قوهل تعاىل: {و�ذا سألك قال: قلت هل: يا اعصم! يا اعصم! يا اعصم! إن اذلي دعوته لقد 

ً
اكن قر�با

 عبادي ع� فإ� قر�ٌب}.
 

 وروى أبو احلسن بن جهضم بإسناده عن حاتم األصم، 
ىلع صدري، وأخذ بلحييت، وأخرج من خفه  قال: لقينا الرتك، فاكن بيننا جولة، فرما� تريٌك، فقلب� عن فريس، ونزل فقعد

 يلذحب
ً
 �،سكينا

 فما اكن قليب عنده وال عند سكينه، و�نما اكن عند سيدي،  
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 فقلت: سيدي!
إن قضيت يلع أن يذحب� هذا فع� الرأس والع�، و�نما أنا لك وملكك، فبينا أنا ىلع هذه احلال؛ إذ رماه بعض املسلم� �سهٍم،  

ها، فما هو إال أن ت�ون قلو��م عند السيد، حىت فما أخطأ حلقه، فسقط ع�، فقمت إيله وأخذت السك� من يده، فذحبته ب
 تروا من عجائب لطفه، ما لم تروا من اآلباء واألمهات.

 
 ،-و�ن يغ� يف بالد الروم وحده-و�إسناده عن عمرو الرسايا 

 فبينا هو نائٌم ذات يوٍم؛ إذ ورد عليه علٌج منهم، فحر�ه برجله، فانتبه، 
 اعنًة، و�ن شئت مسايفة، و�ن شئت مصارعًة،فقال: يا عر�! اخرت إن شئت مط 
 ف�ل فرصع� وقعد ىلع صدري،  

 وقال: أي قتلٍة أقتلك؟ 
 فرفعت رأيس، وقلت:

 أشهد أن لك معبوٍد ما دون عرشك إىل قرار األرض� باطٌل غ� وجهك الكر�م، قد ترى ما أنا فيه، ففرج ع�،  

  جنيب.قال: فأغ� يلع، فأفقت، فإذا الرو� قتيل إىل
 

 وحيك:
 أن جباراً عمل قرصاً وشيده وعاله، وجعله قيد القلوب وانلواظر، 
 فجاءت عجوٌز من الساحئات إىل ظهر القرص،  

، فطاف بفناء القرص، فرأى الكوخ، فقال: ما هذا؟
ً
 يف ماكٍن مباٍح تعبد اهللا فيه، فر�ب يوما

ً
 فعملت كوخا

 فقيل هل: امرأٌة هنا تأوي إيله، و�سيح، 
 فأمر بهدمه، ولم ت�ن املرأة حارضةً، 
 ،

ً
 فهدم، فجاءته، فوجدته مهدوما

 فقالت: من هدم هذا؟
 قالوا هلا: امللك، فرفعت طرفها إىل السماء، 
 فقالت: يا رب! أنا لم أ�ن، فأنت أين كنت؟!  

 ربةً للناظر�ن.جرب�ل أن يهدم القرص ىلع من فيه، فقلبه ىلع من فيه، فأصبح ع -عز وجل-قال وهب: فأمر اهللا 
 

 وعن مطرف بن عبد اهللا اجلريش،
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 قال: خرجنا إىل الر�يع يف زمانه،  
 فقلنا: ندخل يوم اجلمعة لشهودها، وطر�قنا ىلع املقربة،

 قال: فدخلنا، فرأيت جنازةً يف املقربة، 
 ، -أو قال: شهود هذه اجلنازة -فقلت: لو اغتنمت شهودها 

 قال: فشهدتها، 
 من قرٍب، فر�عت ر�عت� خففتهما، لم أرض إتقانهما، ونعست، قال: ثم اعزتلت نا

ً
 حيًة قر�با

 فرأيت صاحب القرب ي�لم�، 
 وقال: ر�عت ر�عت� لم ترض إتقانهما! 

 قلت: قد اكن ذلك،
 قال: تعملون وال تعلمون، وال �ستطيع أن نعمل؛ ألن أ�ون ر�عت مثل ر�عتيك خٌ� من ادلنيا حبذاف�ها،  

 نا أفضل؟فقلت: من هاه
 فأشار إىل قرٍب، فقلت يف نفيس: ا� ر�نا! أخرجه إيل فأ�لمه، 
 قال: فخرج من قربه فىًت شاٌب، فقلت: أنت أفضل من هنا؟ فقال: قد قالوا ذلك، 
 قلت: فبأي يشٍء نلت ذلك؟ فواهللا ما أرى ذلك السن، فأقول: نلت ذلك بطول احلج والعمرة واجلهاد يف سبيل اهللا والعمل؟! 
 قال: ابتليت باملصائب فرزقت الصرب عليها، فبذلك فضلتهم. 
 

 : -ريض اهللا عنه-وعن أيب هر�رة 
 أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، قال: 

 ((للك نيٍب دعوٌة مستجابٌة يدعو بها، وأر�د أن أختبئ دعو�؛ شفاعًة ألميت يف اآلخرة)).

 
 ، -ريض اهللا عنه-وعن أ�ٍس 

  عليه وسلم، قال: عن انليب ص� اهللا
 فاستجيبت، فجعلت دعو� شفاعًة ألميت يوم القيامة)). -أو قال: للك نيٍب دعوٌة قد داع بها-((لك نيٍب سأل سؤاالً 

 
 

 وحيك: 
 أن انليل زاد سنًة ز�ادة عظيمًة اكدت مرص تغرق، وأقام حىت اكد وقت الزرع يفوت، فصاح انلاس،

 انليل، وتوضأ منه، فنقص يف احلال ذراع�، وزرع انلاس يف ايلوم اتلايل. فأىت عثمان بن مرزوٍق إىل شاطئ 
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 و� بعض السن� لم يطلع انليل، 
وفات وقت الزراعة، وغلت األسعار، وظن اهلالك، وضجوا إيله، فجاء إىل شاطئ انليل، وتوضأ منه بإبر�ٍق اكن مع خادمه، فزاد 

 ىل أن انتهت إىل حده، و�ارك اهللا يف زروع انلاس تلك السنة.انليل يف ذلك ايلوم، وتعاقبت ز�ادته إ
 

 وعن أيب عاكشة،
قال: كنت مع إبراهيم بن أدهم يف ابلحر، فهبت ر�ٌح شديدٌة، وهاج ابلحر، واضطر�ت األمواج، وأرشفوا ىلع الغرق، وجعل انلاس  

 ٌت، ، و�براهيم ساك-عز وجل-يطرحون أمتعتهم يف ابلحر، و�ترضعون إىل اهللا 
 فقيل هل: يا رجل! ما لك ال تدعو؟
 قال: فاستقبل القبلة، ومد يديه، 

 وقال:
 يا أوٌل قبل لك يشء،  

 و�ا آخر بعد لك يشء، 
 و�ا من ليس ألوهل منت�،

 و�ا من ليس آلخره فناء،  
 و�ا من بطشه شديٌد، وعفوه قديٌم، وملكه مستقيٌم، ونعمه ال حتىص،

 القبيح، يا من أظهر اجلميل، وسرت 
 يا من ال يعجل بالعقو�ة عند اإلساءة، وما ينأى بعباده [عن] اتلو�ة،  

 أغثنا يا رب، 

 ثم قال: عزمت عليك إال فعلت، قال: فس�ن الر�ح، وخرجنا.
 

 وقد اقتصرنا على ھذا.
 فصل 

 في اسم هللا األعظم
 مة التیمون، وعبد هللا بن الثامر.ومن قیل إنھ كان یحفظ االسم األعظم: حمزة بن الكیال، ومن قبل ھذه األ ●

 وقال ابن عقيل يف ((الفنون)):
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 قال و�يع بن اجلراح: 
 رأيت يف املنام رجالً جبناح�،  

 فقلت: من أنت؟
 فقال: مالك بن ديناٍر،

 فقلت: ما اسم اهللا األعظم؟  
 فقال: اهللا، 

 قلت: وما ادليلل ىلع ذلك؟

 : {أنا} وس� بذلك االسم.-تبارك وتعاىل-هللا}، ولو اكن هل اسٌم أعظم منه، قال ملوىس: {إ� أنا ا -عز وجل-قال: قوهل  

 
 وقال احلافظ إبراهيم: 

 ما رأيت مثل هذا ادلاعء، وال أرسع إجابٍة منه: 
 يا اهللا، يا اهللا، أنت اهللا، ب� واهللا، أنت اهللا، ال � إال أنت، اهللا، اهللا، واهللا، واهللا، إنه ال � إال اهللا.

 
 وقيل: اسم اهللا تعاىل األعظم: {ال � إال أنت سبحانك إ� كنت من الظامل�}.

 وقيل: ا� إ� أسألك بأ� أشهد أنك أنت اهللا، ال � إال أنت، األحد الصمد، اذلي لم ي�، ولم يودل، ولم ي�ن هل كفواً أحد.
 وقيل: ا� إ� أسألك بأنك أنت اهللا األحد .. .. إىل آخره.

وقيل: ا� إ� أسألك بأن لك احلمد، ال � إال أنت وحدك ال رش�ك لك، احلنان، املنان، بديع السموات واألرض، يا ذا اجلالل 
 واإلكرام.

 وقيل: يا يح، يا قيوم.
  � إال هو اليح القيوم}.وقيل: يف هات� اآليت�: {و�هل�م �ٌ واحٌد ال � إال هو الرمحن الرحيم}، وفاحتة آل عمران: {الم. اهللا ال

 وقيل: يف ثالث سوٍر: ابلقرة، وآل عمران، وطه.
 : فاتلمستها: أنه اليح القيوم.-صاحب أيب أمامة صدوٌق -قال القاسم بن عبد الرمحن الشا� اتلابيع 

 وقال ابن اجلوزي: إنه ال � إال هو اليح القيوم.
 : ((من أحصاها دخل اجلنة))، و((من حفظها دخل اجلنة)).وأسماء اهللا احلس� معروفٌة، وورد يف احلديث

 
 فصل
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 في مواطن اإلجابة
 ولیتحر األماكن التي ترجى فیھا إجابة الدعاء،  ●
وقد ورد عن جماعٍة، وروي عن شمس الدین ابن أبي عمر أنھ كان یكثر االبتھال، ال سیما في األماكن التي ترجى فیھا  ●

 إجابة الدعاء.
 )): إن الدعاء عند قبر عثمان بن موسى الطائي مستجاٌب.قال في ((الطبقات ●
 من باب الصغیر. یوم األربعاء بین الظھر والعصر بمقابر الشھداءوكان الحافظ إبراھیٌم المقدسي یواظب الدعاء  ●
 ، ویحضر النساء معھ.یدعو في االستسقاء في مغارة الدموكان الشیخ أبو عمر  ●
 أھلھ وجیرانھ ودعا وھم حضوٌر.وكان الحافظ إبراھیم إذا دعا جمع  ●

 وقد تقدم الكالم على أماكن اإلجابة وأحوالھا.
 فصل

 في موانع اإلجابة

 وأعظم موانع اإلجابة للناس ايلوم، أ�لهم احلرام،

 
 يف -ريض اهللا عنه-كما يف حديث أيب هر�رة 

حرام، ومرش�ه حراٌم، وملبسه حراٌم، وغذي ((الرجل يطيل السفر، أشعث أغرب، يمد يده إىل السماء، يا رب! يا رب! ومطعمه  
 باحلرام، فأ� �ستجاب ذللك؟!)).

 
 : -عز وجل-وقال اهللا 

 {لكوا من طيبات ما رزقنا�م}، والطيب ال ي�ون إال حالالً.
 

 قال ابن رجب: 
 ومن أعظم ما حتصل به طيبة األعمال، طيب مطعمه، وأن ي�ون من حالٍل.

 
 إلى أن العمل ال یزكوا إال أن یكون بأكل الحالل، وأن أكل الحرام یفسد العمل، ویمنع قبولھ. وفي حدیث أبي ھریرة إشارةٌ 

 
 وخرج الطربا� بإسناٍد فيه نظٌر، عن ابن عباٍس،

 اآلية عند رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم:  قال: تليت هذه 
وا  {

ُ
�َُّها انلَّاُس لُك

َ
 َطيِّ يَا�

ً
ال

َ
ْرِض َحال

َ ْ
ا يِف األ  ابلقره}،  )١٦٨(......... ًباِممَّ

 فقام سعد بن أيب وقاٍص، فقال: يا رسول اهللا! ادع اهللا أن �عل� من مستجايب ادلعوة،
 فقال هل انليب ص� اهللا عليه وسلم:  
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ه ((يا سعد! أطب مطعمك؛ ت�ن من مستجايب ادلعوة، واذلي نفيس بيده إن العبد يلقذف اللقمة احلرام يف جوفه ما يقبل من
، وأيما عبٍد نبت حلمه من سحٍت فانلار أو� به)).

ً
 عمٌل أر�ع� يوما

 
 -و� ((مسند اإلمام أمحد)) بإسناٍد فيه نظرٌ 

ً
 ،-أيضا

 عن ابن عمر،  
 بعرشة دراهم، يف ثمنه درهٌم حراٌم،

ً
 قال: من اشرتى ثو�ا

 إن لم ي�ن سمعته من رسول اهللا ص� اهللا عليه لم يقبل اهللا هل صالةً ما اكن عليه، ثم أدخل أصبعيه يف أذنيه، وقال: ص 
ً
متا

 وسلم.

 وعن ابن عباٍس،
 قال: ال يقبل اهللا صالة امرٍئ يف جوفه حراٌم. 
 

 قلت: فكیف الدعاء؟! ●
 

 ،-عنه ريض اهللا-وخرج الطربا� بإسناد فيه ضعف، من حديث أيب هر�رة 
 عن انليب ص� اهللا عليه وسلم، قال:  

 بنفقٍة طيبًة، ووضع رجله يف الغرز فنادى: بليك ا� بليك، ناداه مناٍد من السماء: بليك وسعديك، ((إذا خرج الرجل ح
ً
اجا

 زادك حالٌل، وراحلتك حالٌل، وحجك مربوٌر غ� مأزوٍر، 
زادك حراٌم، و�ذا خرج الرجل بنفقٍة خبيثٍة، فوضع رجله يف الغرز، فنادى بليك، ناداه مناٍد من السماء: ال بليك، وال سعديك، 

 ونفقتك حراٌم، وحجك غ� مربوٍر)).
 

 :-رمحه اهللا تعاىل-قال أبو عبد اهللا انلبايج الزاهد 
 مخس خصاٍل بها تمام العمل: 
 ،-عز وجل-اإليمان بمعرفة اهللا  
 ومعرفة احلق،  

 و�خالص العمل هللا، 
 والعمل ىلع السنة، 

 وأ�ل احلالل؛

 ل؛ فإن فقدت واحدٌة لم يرتفع العم 
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 وذلك أنك 
 ، ولم تعرف احلق، لم تنتفع،-عز وجل-إذا عرفت اهللا 

 و�ذا عرفت احلق، ولم تعرف اهللا، لم تنتفع، 
 ، وعرفت احلق، ولم ختلص العمل، لم تنتفع،-عز وجل-و�ذا عرفت اهللا  
 و�ن عرفت اهللا، وعرفت احلق، وأخلصت العمل، ولم ت�ن ىلع السنة، لم تنتفع،  

 ر�ع، ولم ي�ن األ�ل من احلالل، لم تنتفع.و�ن أتممت األ
 

 
 
 
 

 وقال وهيب بن الورد:
 لو قمت مقام هذه السار�ة، لم تنتفع حىت تنظر ما يدخل بطنك، حالٌل أو حراٌم. 
 

 وعن األصفر،
 قال: قيل لسعد بن أيب وقاص: �ستجاب دعوتك من ب� أصحاب رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم؟ 

  يف لقمة، إال وأنا أعلم من أين �يئها، ومن أين خرجت.قال: ما رفعت إىل
 

 وعن وهب بن منبه، 
 قال: من رسه أن �ستجيب اهللا دعوته، فليطب مطعمه.

 
 وعن سهل بن عبد اهللا، 

، أجيبت دعوته.
ً
 قال: من أ�ل احلالل أر�ع� صباحا

 
 وعن يوسف بن أسباٍط،

 ات �سوء املطعم.قال: بلغنا أن داعء العبد �بس عن السمو 
 

 وقوهل ص� اهللا عليه وسلم: 
 ((أ� �ستجاب ذللك))؛

 ملا قال ابن رجٍب: إنه  
ً
أي: كيف �ستجاب هل مع أ�ل احلرام، وهو أفضل تعجب، واستبعاٌد لإلجابة رص�ٌح يف عدم اإلجابة؛ خالفا
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 يف منع اإلجابة.
ً
 لفظ استفهاٍم، وليس رص�ا

 
 وعن ابن عمر، قال:

 عما حرم اهللا، يقبل اهللا ادلاعء والتسبيح. بالورع 
 

 وعن أيب ذر، 
 قال: ي�يف مع الرب من ادلاعء، مثل ما ي�يف الطعام من امللح.

 
 وقال �مد بن واسٍع:

 ي�يف من ادلاعء مع الورع اليس�. 
 
 

 وقيل [لسفيان]:
 لو دعوت اهللا! 
 قال: إن ترك اذلنوب هو ادلاعء. 
 

 أ-وموانع اإلجابة 
ً
 اذلنوب: -يضا

 
 قال الليث:

 يديه، وهو �سأل اهللا �تهداً، -عليه السالم-رأى موىس  
ً
 رجالً رافعا

 أي رب! عبدك داعك حىت رمحته، وأنت أرحم الرامح�، فما صنعت يف حاجته؟  -عليه السالم-فقال موىس  
 .فقال: يا موىس! لو رفع يديه حىت تنقطع، ما نظرت يف حاجته حىت ينظر يف حيق

 معناه.
ً
 وخرج الطربا� بإسناٍد فيه ضعٌف، عن ابن عباٍس مرفواع

 
 وقال مالك بن ديناٍر:

، فأوىح اهللا إىل نبيه أن أخربهم  
ً
 أصاب ب� إرسائيل بالٌء، فخرجوا �رجا

 أن�م خترجون إىل الصعيد بأبداٍن �سٍة، 
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 سفكتم بها ادلماء، 
ً
 وترفعون إيل أ�فا

 احلرام،  ومألتم بها بيوت�م من
 اآلن اشتد غضيب علي�م، 

 ولن تزدادوا م� إال بعداً.
 

 وقال بعض السلف: 
 ال �ستبطئ اإلجابة، وقد سددت طر�قها باملعايص.

 
 وقال الشاعر:

 ثم ننساه عند كشف الكروب  �ن ندعو اإلهل يف كر�اتنا 

 قد سددنا طر�قها باذلنوب  كيف نرجو إجابًة دلاعٍء 
 

 
 
 
 

 -انع اإلجابة ومن مو
ً
 : ترك الواجبات؛ -أيضا

 
 كما يف احلديث: 

 أن ترك األمر باملعروف، وانل� عن املنكر، يمنع من استجابة ادلاعء.
 

 وقال شقيٌق ابلليخ: 
 مر إبراهيم بن أدهم يف أسواق ابلرصة،

 فاجتمع انلاس إيله، 
 {ادعو� أستجب ل�م}، و�ن ندعوه منذ دهٍر، فال �ستجيب نلا؟! فقالوا: يا أبا إسحاق! إن اهللا تعاىل يقول يف كتابه الكر�م: 

 قال إبراهيم: يا أهل ابلرصة! ماتت قلو��م يف عرشة أشياٍء:

 أوهلا:عرفتم اهللا ولم تؤدوا حقه.
 ولم تعملوا به. -عز وجل-اثلا�: قرأتم كتاب اهللا 

 اثلالث: ادعيتم حب الرسول ص� اهللا عليه وسلم، وتر�تم سنته.
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 الرابع: ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه.
 اخلامس: قلتم: �ب اجلنة، ولم تعملوا هلا.

 السادس: قلتم: �اف انلار، ورهنتم أنفس�م بها.
 السابع: قلتم: إن املوت حٌق، ولم �ستعدوا هل.

 اثلامن: اشتغلتم بعيوب إخوان�م، ونبذتم عيو��م.
 ها.اتلاسع: أ�لتم نعمة اهللا، ولم �شكرو
 العارش: دفنتم أموات�م، ولم تعتربوا.

 
 فصل 

 في بضع األسباب التي ترجى بھا إجابة الدعاء
 واألعمال الصالحة وسیلةٌ إلى إجابة الدعاء، كما في قضیة أصحاب الغار.

 
 وقال وهب بن منبه: 

 مثل اذلي يدعو بغ� عمٍل؛ كمثل اذلي ير� بغ� وتر.
 ادلاعء، ثم تال: {إيله يصعد اللكم الطيب والعمل الصالح يرفعه}. وعنه قال: العمل الصالح يبلغ

 
 

 –ومن الوسيلة إىل إجابة ادلاعء 
ً
 .ادلاعء وت�رار واتلواضع، اتلذلل،: -أيضا

 

 واملسافر ترىج إجابة داعئه؛ 

 
 كما عن أيب هر�رة، عن انليب ص� اهللا عليه وسلم: 

 ملظلوم، ودعوة املسافر، ودعوة الوادل لودله)).((ثالث دعواٍت مستجاباٍت ال شك فيهن؛ دعوة ا
 

ومتى طال السفر، كان أسرع إلى اإلجابة؛ ألنھ مظنة حصول االنكسار بطول الغربة عن األوطان، وتحمل المشاق،  ●
 خصوصاً إذا كان السفر سفر عبادٍة؛ كالحج، والجھاد، ونحوھما.

 
 ل في اللباس، والھیئة بالشعث والغبار، ومن األسباب التي ترجى بھا إجابة الدعاء: حصول التذل
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 كما عن انليب ص� اهللا عليه وسلم:
 ((رب أشعث أغرب، ذو طمر�ن، مدفوٌع باألبواب، لو أقسم ىلع اهللا ألبره)). 
 

 ولما خرج النبي صلى هللا علیھ وسلم لالستسقاء، خرج متبذالً، متواضعاً، متضرعاً.
 

 من ثيابه، وأخذ عاكزاً بيده، فقيل: ما هذا؟ فقال: أستك� لر�؛ و�ن مطرف بن عبد اهللا قد حبس هل 
ً
ابن أٍخ، فلبس خلقانا

 لعله أن �شفع� يف ابن أيخ.
 

 -ومنها 
ً
 : -أيضا

 رفع ايلدين ومدهما إىل السماء؛ كما تقدم،

 
 و� حديث سلمان، عن انليب ص� اهللا عليه وسلم: 

 ع الرجل إيله يديه أن يردهما صفراً خائبت�)).((إن اهللا تعاىل حٌي كر�ٌم، �ستيح إذا رف
 
 
 
 
 
 

 فصل 
 

 في استحباب بدء الدعاء بالحمدلة والصالة على النبي صلى هللا علیھ وسلم

 ويلبدأ يف ادلاعء حبمد اهللا، والصالة ىلع انليب ص� اهللا عليه وسلم؛ 

 
 كما قال فضالة بن عبيٍد، 

 الً يدعو يف صالته، ولم يصل ىلع انليب ص� اهللا عليه وسلم، قال: سمع انليب ص� اهللا عليه وسلم رج
 فقال: ((عجل هذا))، 

 ثم داعه، 
 فقال: ((إذا ص� أحد�م فليبدأ بتحميد اهللا، واثلناء عليه، ثم يلصل ىلع انليب، ثم يلدع بما شاء)).
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 وعن عمر [قال]:
 قال انليب ص� اهللا عليه وسلم:  

 ب� الس
ٌ

ماء واألرض، ال يصعد حىت يص� يلع، وال جتعلو� كغمر الراكب، صلوا يلع أول ادلاعء وأوسطه ((ادلاعء موقوف
 وآخره)).

 
 وعن ابن مسعوٍد، 

 قال: كنت أص� وانليب ص� اهللا عليه وسلم، وأبو ب�ٍر، وعمر معه، 
 فلما جلست بدأت باثلناء ىلع اهللا، 

 ثم بالصالة ىلع انليب،
 � اهللا عليه وسلم: ((سل تعطه، سل تعطه)).ثم دعوت نلفيس، فقال ص 
 

 وعن أيب بن كعٍب:
 اكن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم إذا داع ألحٍد بدأ بنفسه. 
 

 ريض اهللا عنه، -وعن أيب هر�رة 
 عن انليب ص� اهللا عليه وسلم، قال: 

 ((لك أمر ذي باٍل، ال يبدأ فيه بذكر اهللا، فهو أقطع))، 
 (أجذم))، ومعناه: مقطوع اخل� والرب�ة.و� روايٍة: (

 
و� الغالب عند العرب إذا ذكروا اهللا يف يشٍء، ذكروا معه انليب ص� اهللا عليه وسلم؛ كما يف التشهد، واألذان، واإلقامة، 

 واخلطبة، ومجيع هذا.
 

 وقال حسان:

 إذ قال يف اخلمس املؤذن أشهد  قرن اإلهل اسم الرسول إىل اسمه 

 فذو العرش �موٌد وهذا �مد  من اسمه يلجله  وشق هل
 

 
 فصل
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 في الجھر واإلسرار بالدعاء

 : {وال جتهر بصالتك وال ختافت بها}.-عز وجل-وال �هر بادلاعء؛ لقول اهللا 

 
 قال ابلخاري، عن اع�شة:

 {وال جتهر بصالتك وال ختافت بها}، 
 قالت: أنزل ذلك يف ادلاعء. 
 

.قال ابن مفلح يف ((ا
ً
 آلداب الرشعية)): و��ره رفع الصوت بادلاعء مطلقا

 
 قال املروزي:

 سمعت أبا عبد اهللا يقول: 
 ينبيغ أن �رس داعءه؛ لقوهل: {وال جتهر بصالتك وال ختافت بها}، قال: هذا يف ادلاعء. 

 قلت: فكأنھ رأى ما رأت عائشة.
 

 قال: وسمعت أبا عبد اهللا، يقول: 
 أصواتهم بادلاعء، ال سيما عند احلرب، ومحل اجلنازة، وامليش بها.و�ن ي�ره أن يرفعوا 

 
 وقيل: 

 �سن أن �سمع املأموم� ادلاعء، قدمه ابن تميٍم، 
 وقيل: مع قصد تعليمه، وال �ب اإلنصات يف أصح الوجه�، ذكره ابن تميم، وابن محدان، 

 وقيل: خفض الصوت بادلاعء أو�.
 

 وقال يف ((املستوعب)): 
 ي�ره رفع الصوت بادلاعء، و�نبيغ أن �يف ذلك.

 وخفيًة}.-عز وجل-وقال اهللا 
ً
 : {ادعوا ر��م ترضاع

 
:
ً
 وعن سعٍد مرفواع

 ((خ� اذلكر اخليف، وخ� الرزق ما ي�يف)) رواه اإلمام أمحد. 
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 وقيل: إن سبب نزول:

 {و�ذا سألك عبادي ع� فإ� قر�ٌب}: 
 فعوا أصواتهم باتلكب�،أنهم اكنوا يف غزاة، فر 
 فنهاهم انليب ص� اهللا عليه وسلم، وقال: ((إن�م ال تدعون أصم، وال أب�م؛ إنه سميٌع قر�ٌب، وهو مع�م)). 

وقيل سبب نزوهلا: أنه جاء رجٌل إىل انليب ص� اهللا عليه وسلم، فقال: يا رسول اهللا! أقر�ٌب ر�نا فنناجيه، أم بعيٌد فناديه؟ 
 ية.ف�لت هذه اآل

 
 و� ((الصحيح�))، 

 :
ً
 عن أيب هر�رة مرفواع

 ((أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه إذا ذكر�))، 
 

 وألمحد وابن ماجه:
 ((وأنا مع عبدي إذا ذكر�، وحتر�ت يب شفتاه)). 
 

 :-واهللا أعلم-واحلكمة يف إرسار ادلاعء 
 ان بما يعاب عليه، أو �ستحقر عند غ�ه.، ور�ما يدعو اإل�س-عز وجل-أنه رٌس ب� العبد و�� ر�ه  
 
 
 
 
 
 
 

 فصل 

 عز وجل-في إخالص الدعاء ہلل 

 وال �طر بباهل إال اهللا تعاىل، ويلخلص قلبه من ادلنيا.

 
 قال بعضهم: لك ما يل� عن اهللا، فهو عليك شؤٌم.

 
 وقيل:
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 ينايج ر�ه  -عليه السالم-إن عيىس  
ً
، فخطر بباهل األ�ل، فانقطعت عنه ، فلم يأ�-عز وجل-مكث سبع� صباحا

ً
ل شيئا

 املناجاة، فقعد يبيك،
 فإذا شيٌخ قد أقبل، 
: ادع اهللا تعاىل يل؛ فإ� كنت يف حالة، فخطر ببايل األ�ل، فانقطعت ع� تلك املناجاة، فقال -عليه السالم-فقال هل عيىس  

 الشيخ: ا� إن اكن خطر ببايل األ�ل منذ عرفتك فال تغفر يل.
 

 وقال عبد اهللا الكنا�:
 جاء� فقٌ� فسأتله عن حاهل، 
، فشكوت إىل بعضهم اجلوع، ثم إ� مررت ببعض األزقة، 

ً
 فقال يل: إ� مكثت عرشة أياٍم لم آ�ل فيها شيئا

، فرفعته، فإذا عليه 
ً
 مطروحا

ً
 جبوعك حىت قلت: إ� جائٌع. فوجدت درهما

ً
 مكتوٌب: أما اكن اهللا اعملا

 
 
 
 
 
 
 

 ا� ال جتعل قلو�نا مشتغلًة إال بك،
 .وال جتعل ادلنيا أ�رب همنا، يا أرحم الرامح�

 
 
 
 
 

 فصل

 المعاصي تمنع إجابة الدعاء
 

 
 
 

 و�ذا دعوة و�نت أعمالك قبيحًة، 
 فع� أي وجٍه ترجو اإلجابة؟

 فأخلص القلب، وطهر انلفس، 
 وادع، فإذا فعلت ذلك استجيب داعؤك.



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۹۲ 

 
 
 

 
 
 

 قال احلافظ إبراهيم بلعض أصحابه وقد داع: 
 داعء بال عمل ال ينفع.

 
 الكريخ 

ٌ
 : -ريض اهللا عنه-وقال معروف

 ولو اكن يف قلو�هم منها مثقال ذرةً،  أخرجوا ادلنيا من قلو�هم،
 ما تقبل اهللا هلم سجدةً واحدةً.

 
 وسئل سليمان ادلارا�: 
 بأي يشٍء تنال معرفته؟

 قال: بطاعته،  
 قيل هل: بأي يشٍء تنال طاعته؟

 قال: به. 
 

 وأ�شد بعضهم:
 هذا و�ن قدموا ىلع اجلنات  يا حرسة العاص� عند معادهم 

 سرت القبيح ألعظموا احلرسات  حلياء من اذلي لو لم ي�ن إال ا
 
 
 

 فصل 

 في العزم على الدعاء
 

 
 
 

 ويلعزم ادلاعء،
وال يتملق؛



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۹۳ 

 
 ، قال:-ريض اهللا عنه-ملا روى أ�س بن مالك  
 قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم:  

 ((إذا داع أحد�م فليعزم املسألة، وال يقولن: ا� إن شئت فأعط�؛ فإنه ال مستكره هل)).
 
 
 

 :-ريض اهللا عنه-ر�رة وعن أيب ه
 أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، قال:  

 ((ال يقولن أحد�م: ا� اغفر يل، ا� ارمح� إن شئت؛ يلعزم املسألة؛ فإنه ال مكره هل)).
 

 -وعنه 
ً
 قال:  -أيضا

 قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم: 
 هللا ال �ستجيب داعء من قلٍب اغفٍل)).((ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة، واعلموا أن ا

 
 فصل

 التذلل والمسكنة في الدعاء
لناس، ولقي هللا بالذلة والمسكنة؛ كما في قصة الذي طرده بنو إسرائیل اوأعظم ما تكون إجابة الدعاء لمن طرده  ●

 المتقدمة.
 : -رمحه اهللا-وقال اجلنيد 

 عليه، فامتنعت من الصالة عليه؛ ملا أعرف من ظلمه،اكن جبواري رشيٌط، فلما مات، محل إىل مسجدي ألص� 
 فقلت: ارصفوه ع�، فرصفوه، وصلوا عليه، ودفنوه،  

 فرأيته تلك الليلة يف منا�، وهو يف قبٍة خرضاء، 
 فقلت هل: أنت فالٌن الرشيط! قال: نعم، فقلت هل: بم نلت هذه امل�لة؟

 أقبل املطرودين. قال: بإعراضك ع�، أقبل يلع اجلليل، وقال: أنا 
 

 وقال مالك بن ديناٍر:



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۹٤ 

 ىلع نفسه، كث� اخلطايا، قد تأذى اجل�ان منه،  
ٌ

 اكن يل جاٌر مرسف
 فأخربته بذلك، 

 وقلت هل: اخرج من ابل�، 
 فقال: أبيع م��؟!

 فقلت: بع م�لك، 
 فقال: ال أبيع مليك، 
 فقلت هل: أشكوك إىل السلطان، 
 فقال: أنا من أعوانه،  
 قلت: أنا أدعو عليك، ف

 أرحم يب منك، فهممت أن أدعو عليه،  فقال: إن اهللا
فهتف يب هاتٌف: ال تدع عليه، فإنه وٌ� من أويلايئ، فجئت إىل باب داره، فنظر إيل وظن أ� أخرجه، فقام إيل اكملعتذر، فقلت: 

 ما اكن م�.ما جئت إىل هذا، ول�ن سمعت كذا و�ذا، فوقع عليه ابلاكء، وقال: إ� تبت 
 

 
 
 
 
 
 

 
 فصل

 ترك بعض الزھاد الدعاء خوفاً وحیاءً  
 ولنذكر نبذة من أخبار من لم یدع من الحیاء والخوف:

 ذكر عن مالك بن أ�ٍس،
 قال: صحبت جعفر الصادق، فلما أراد أن يليب تغ� وجهه، وارتعدت فرائصه، 
 فقلت: مالك يا بن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم؟! 
 ال: أردت أن أليب، فق 

 فقلت: وما توقفك؟
 فقال: أخاف أن أسمع غ� اجلواب. 
 

 ن من الخلق، فاقبلنا،اللھم إنا مطرودو
 ومن بابك نطلب ال من غیره، فاغفر لنا وارحمنا؛

 فإن كان جناب الخلق ضاق عنا، فجنابك وسعنا، یا أرحم الراحمین.



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۹٥ 

 ووقف مطرف بن عبد اهللا و��ٌر،
: ا� ال تردهم من أج�،  

ٌ
 فقال مطرف

 وقال ب�ٌر: ما أرشفه من مقاٍم لوال أ� فيه.
 

 وعن الفضيل بن عياٍض:
 املحرتقة، أنه وقف بعرفة، وانلاس يدعون، وهو يبيك ب�اء اثلىلك  

 فلما اكدت الشمس �سقط،
 قبض ىلع حليته، ثم رفع رأسه إىل السماء وقال: واسوأتا منك و�ن عفوت. 
 

 وعن �بوٍب تلميٍذ أيب األديان،
 إال رجالً واحداً،  

ً
 قال: ما رأيت رجالً خائفا

 منذ وقف انلاس إىل أن سقط القرص،
ً
 مطرقا

ً
 فرأيت شابا

ً
 كنت واقفا

 ا�سط يديك ل�اعء، فقلت: يا هذا! 
 فقال يل: ثم وحشٌة، فقلت هل: هذا يوم العفو عن اذلنوب، 
 .

ً
 قال: فبسط يديه، فيف �سط يديه وقع ميتا

 
 وعن عبد اهللا بن اجلالء،

 قال: كنت بذي احلليفة، وشاٌب ير�د أن �رج، 
 ، يردد ذلك مراراً، فاكن يقول: يا رب! أر�د أن أقول بليك، فأخىش أن جتيب� بال بليك، وال سعديك 

 ثم قال: بليك ا�، مد بها صوته، وخرجت روحه.
 

 وقيل: 
 لم يضحك أر�ع� سنة، وال رفع رأسه إىل السماء؛ حياًء من اهللا تعاىل. -ريض اهللا عنه-إن عبيدة اخلواص 

 
 وقال بعض السلف: 

 .-يع�: املخلوق-ال يملكها؛ إ� ألستيح من اهللا أن أسأهل ادلنيا، وهو يملكها، فكيف أسأهلا من 
 

 وقال ابن رجٍب يف ((نور االقتباس)):



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۹٦ 

 و�ن السلف كث�اً �افظون ىلع األيمان؛ فمنهم من اكن ال �لف باهللا ابلتة. 
 

 انلظر إيله، -عز وجل-و� قصة موىس ملا سأل اهللا 
 ل ومن يف السبع سموات.ور� إىل اجلبل، ومرت عليه املالئ�ة، ثم نزل جرب�ل ومياكئيل و�رسافي 

 
ً
قال يف ((اتلواب�)): قال إرسافيل: يا موىس! واهللا إنا نلحن رؤساء املالئ�ة، ولم نرفع أنظارنا �و العرش منذ خلقنا؛ خوفا

، فما محلك أيها العبد الضعيف ىلع هذا؟!
ً
 وفرقا

 
 عن جماعٍة من الزھاد. -أي: ترك الدعاء من الحیاء-وقد روي ھذا 

 فصل 

 دعیة ورد بھا الشرع، مؤقتةً بالزمان والمكانفي أ
 ولنذكر نبذةً من الدعاء المقید بوقٍت، أو مكاٍن، أو حاٍل:

 عند املساء:
((أمسينا وأمىس امللك هللا، واحلمد هللا، ال � إال اهللا وحده ال رش�ك هل، هل امللك، وهل احلمد، وهو ىلع لك يشٍء قديٍر، رب  

، وخ� ما بعدها، وأعوذ بك من رش ما يف هذه الليلة، ورش ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل، أسألك خ� ما يف هذه الليلة
 وسوء الكرب، وأعوذ بك من عذاٍب يف انلار، وعذاٍب يف القرب)).

 
 و�قرأ: {قل هو اهللا أحٌد}، واملعوذت�، ثالث مرات.

 
عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من رش ما صنعت، أبوء  ((ا� أنت ر�، ال � إال أنت خلقت�، وأنا عبدك، وأنا ىلع

 بنعمتك يلع، وأبوء بذنيب، فاغفر يل، إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت)).
 

 ((�سم اهللا اذلي ال يرض مع اسمه يشٌء يف األرض، وال يف السماء، وهو السميع العليم)) ((ثالث مرات)).
 

�ت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء اهللا اكن، وما لم �شأ لم ي�ن، ال حول وال قوة ((ا� أنت ر�، ال � إال أنت، عليك تو
، ا� إ� أعوذ بك من رش نفيس، 

ً
إال باهللا الع� العظيم، أعلم أن اهللا ىلع لك يشٍء قديٌر، وأن اهللا قد أحاط ب�ل يشٍء علما

 )).ومن رش لك دابٍة أنت آخٌذ بناصيتها، إن ر� ىلع رصاٍط مستقيمٍ 
 

 وعند انلوم:
  



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۹۷ 

 ((باسمك ا� أموت وأحيا))، 
 و�قرأ املعوذت�، 

 و{قل هو اهللا أحٌد}،
 و�مسح ما استطاع من جسده، 
 وآية الكريس، 

 والفاحتة،
 وفاحتة ابلقرة إىل {املفلحون}، 
 و{إذا سألك عبادي ع� فإ� قر�ٌب}، 
 وخاتمة ابلقرة، 
 و{قل ا� مالك امللك}،  

 {إن ر��م} يف األعراف إىل: {قر�ٌب من املحسن�}، و
 وخاتمة {سبحان}،

 وداعء ذا انلون، 
 وفاحتة الصافات إىل: {الزب}، 
 ومن الرمحن {يا معرش اجلن}،  

 وخاتمة احلرش.
 

به عبادك ويلقل: ((باسمك ر� وضعت جنيب، و�اسمك أرفعه، إن أمسكت نفيس فارمحها، و�ن أرسلتها فاحفظها بما حتفظ 
 الصاحل�)).

 
 وثالث�.

ً
 وثالث�، و�مد مثل ذلك، و��رب أر�عا

ً
 و�سبح ثالثا

 
((ا� أسلمت نفيس إيلك، ووجهت وج� إيلك، وفوضت أمري إيلك، وأجلأت ظهري إيلك، رغبًة ورهبًة إيلك، ال ملجأ وال 

 منجا منك إال إيلك، آمنت ب�تابك اذلي أنزلت، ونبيك اذلي أرسلت)).
 

 وعند القلق: 
 

 ((ا� رب السموات السبع، وما أظلت،



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۹۸ 

 ورب األرض� السبع وما أقلت، 
 ورب الشياط� وما أضللن، 
 �ن يل جاراً من رش خلقك لكهم أمجع�، أن يفرط يلع أحٌد منهم أو يبيغ،  

 عز جارك،
 وجل ثناؤك، وال � غ�ك، وال � إال أنت)).

 
 امة، ومن غضبه، وعقابه، ورش عباده، ومن همزات الشياط�، وأن �رضون)).((أعوذ ب�لمات اهللا اتل

 
 و�ذا رأى ما ي�ره:

  
 ینفث عن یساره، ویستعیذ ثالثاً.

 
 وما �ب:

 
 �مد اهللا. 
 
 
 

 االنتباه: دوعن
 ((احلمد هللا اذلي رد يلع رويح، واعفا� يف جسدي، وأذن يل بذكره)). 

 
، أشهد أن اهللا �ي املو�)).((احلمد هللا اذلي بعث� س

ً
 سو�ا

ً
 املا

 
 ((احلمد هللا اذلي أحيانا بعدما أماتنا و�يله النشور)). 

 
 ((أصبحنا وأصبح امللك هللا)).

 
 ورسوالً)).

ً
، وحبمٍد ص� اهللا عليه وسلم نبيا

ً
، و�اإلسالم دينا

ً
 ((رضينا باهللا ر�ا

 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۹۹ 

ت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء اهللا اكن، وما لم �شأ لم ي�ن، ال حول وال قوة ((ا� أنت ر�، ال � إال أنت، عليك تو�
، ا� إ� أعوذ بك من رش نفيس، 

ً
إال باهللا الع� العظيم، أعلم أن اهللا ىلع لك يشٍء قديٌر، وأن اهللا قد أحاط ب�ل يشٍء علما

 .ومن رش لك دابٍة أنت آخٌذ بناصيتها، إن ر� ىلع رصاٍط مستقيٍم))
 

 وعند اخلروج من امل�ل:
 ((�سم اهللا، تو�ت ىلع اهللا، ال حول وال قوة إال باهللا)). 

ْجَهَل أو �هل يلع)).
َ
َم، أو أ

َ
ْظل

ُ
ْظلَِم أو أ

َ
، أو أ َزلَّ

ُ
، أو أزِلَّ أو أ َضلَّ

ُ
ِضلَّ أو أ

َ
 ((ا� إ� أعوذ بك أن أ

 
 وعند ادلخول: 

 لج، وخ� املخرج، �سم اهللا وجلنا، ىلع اهللا تو�نا))، و�سلم.((�سم اهللا، ا� إ� أسألك خ� املو
 

 وعند دخول املسجد:
 ((�سم اهللا، ا� صل ىلع �مٍد، ا� افتح يل أبواب رمحتك)). 

 ((أعوذ باهللا العظيم، و�وجهه الكر�م، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم)).
 

 وعند اخلروج: 
 لك)).((ا� إ� أسألك من فض

 
 وعند األذان:

 �يبه بمثل ما يقول إال يف قوهل: ((يح ىلع الصالة، يح ىلع الفالح))؛ فإنه يز�د عليه ((ال حول وال قوة إال باهللا)). 
و�عد فراغه: ((ا� رب هذه ادلعوة اتلامة، والصالة القائمة، آت �مداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه املقام املحمود اذلي وعدته، 

 إنك ال ختلف امليعاد)).
 

 و�يبه يف اإلقامة: 
 و�قول عند قوهل: ((قد قامت الصالة)): ((أقامها اهللا وأدامها، مادامت السموات واألرض)).

 
 وعند استفتاح الصالة باتلكب�:

 ((سبحانك ا� وحبمدك، وتبارك اسمك، وتعاىل جدك، وال � غ�ك)). 
 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱۰۰ 

 و�عد الصالة:
، و�قول: ((ا� أنت السالم، ومنك السالم، تبار�ت يا ذا اجلالل واإلكرام)).�ستغفر ثالث 

ً
 ا

((ال � إال اهللا وحده ال رش�ك هل، هل امللك وهل احلمد، وهو ىلع لك يشٍء قديٌر، ا� ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت، 
 وال ينفع ذا اجلد منك اجلد)).

الفضل، وهل اثلناء احلسن، ال � إال اهللا، وال نعبد إال إياه، �لص�  وال نعبد إال إياه، هل انلعمة، وهل ((ال حول وال قوة إال باهللا،
 هل ادلين ولو كره الاكفرون.

 وثالث�.
ً
 وثالث�، و��رب أر�عا

ً
 و�مد و�سبح ثالثا

 
 وعند االستخارة: 

 ير�ع ر�عت�، و�قول:
 ((ا� إ� أستخ�ك بعلمك،  

 درك بقدرتك، وأستق
 وأسألك من فضلك العظيم؛ 

 فإنك تقدر وال أقدر، 
 وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب،

 ا� إن كنت تعلم أن هذا األمر خٌ� يل يف دي� ومعايش واعقبة أمري، فقدره يل و�رسه يل، ثم بارك يل فيه، 
 فارصفه ع�، وارصف� عنه، و�ن كنت تعلم أن هذا األمر رٌش يل يف دي� ومعايش واعقبة أمري، 
 وقدر يل اخل� حيث اكن، ثم رض� به)). 

 
 وعند الكرب واحلزن واهلم:

((ال � إال اهللا العظيم احلليم، ال � إال اهللا رب العرش العظيم، ال � إال اهللا رب السموات ورب األرض رب العرش  
 الكر�م)).

 ((يا يح يا قيوم، برمحتك أستغيث)).
 : داعء ذو انلون.و�قول

 
 وعند لقاء العدو وذي السلطان: 

 ((ا� إ� أجعلك يف �ورهم، وأعوذ بك من رشورهم)).



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱۰۱ 

 ((ا� أنت عضدي، وأنت نارصي، و�ك أقاتل)).
 

 وعند وسوسة الشيطان: 
 ((أعوذ باهللا السميع العليم، من الشيطان الرجيم؛ من همزه، ونفخه، ونفثه)).

 
 باليشء: وعند اإلعجاب 

 ((ا� صل ىلع �مد، ال حول وال قوة إال باهللا، احلمد هللا)).
 

 وعند املصيبة: 
 ((إنا هللا و�نا إيله راجعون، ا� أجر� يف مصيبيت، وأخلف يل خ�اً منها)).

 
 وعند كرثة ادلين: 

 ((ا� اغن� جباللك عن حرامك، و�فضلك عمن سواك)).
 

 وعند باكور اثلمر:
 (ا� بارك نلا يف ثمرنا، ومدينتنا، وصاعنا، ومدنا)).( 
 

 وعند إماطة األذى عنه: يقول ملن أماطه:
 ((أخذت يداك خ�اً)). 
 

 وعند تعس الدابة: ((بسم هللا)).
 

 وعند دخول السوق: 
 ده اخل�، وهو ىلع لك يشٍء قديٌر)).وهل احلمد، �ي و�ميت، وهو يٌح ال يموت، بي ((ال � إال اهللا وحده ال رش�ك هل، هل امللك

 
 وعند رؤ�ة أهل ابلالء: 

 ((احلمد هللا اذلي اعفا� ما ابتالك به، وفضل� ىلع كثٍ� من خلق تفضيالً)).
 

 وعند الغضب: 
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 يتعوذ، و�توضأ، و�غ� حاهل.
 

 وعند [القيام من] املجلس:
 غفرك وأتوب إيلك)).((سبحانك ا� وحبمدك، أشهد أال � أنت أنت، أست 
 

 و�ذا أراد أن يقوم:
 ((ا� اقسم نلا من خشيتك ما حتول به بيننا و�� معاصيك،  

 ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، 
 ومن ايلق� ما تهون به علينا مصائب ادلنيا، 

 ا� متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، 
 الوارث منا،  واجعله

 تنا يف ديننا، وال جتعل مصيب
 وال جتعل ادلنيا أ�رب همنا، وال مبلغ علمنا،

 وال �سلط علينا من ال يرمحنا)). 
 
 

 وعند احلر�ق: ي�رب.
 

 وعند صياح ادلي�ة: 
 ((ا� إ� أسألك من فضلك)).

 
 وعند نهيق احلم�:

 ونباح الالكب: يتعوذ. 
 وعند انلاكح:

 باهللا من رشور أنفسنا،  ((احلمد هللا �ستعينه، و�ستغفره، ونعوذ

 من يهده اهللا فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل،
 وأشهد أن ال � إال اهللا، وأشهد أن �مداً عبده ورسوهل، أرسله باحلق �ش�اً ونذيراً ب� يدي الساعة، 
 من أطاع اهللا ورسوهل؛ فقد رشد، 
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 ومن يعصهما؛ فإنه ال يرض إال نفسه، وال يرض اهللا شيئ 
ً
 ا

َق ِمْنَها َزوَْجَها َوَ�ثَّ مِْنُهَما {
َ
َقُ�ْم مِْن َ�ْفٍس َواِحَدٍة وََخل

َ
ِي َخل

َّ
�َُّها انلَّاُس ا�َُّقوا َر�َُّ�ُم اذل

َ
ِي  يَا�

َّ
َ اذل ثِ�ًا َو�َِساًء َوا�َُّقوا ا�َّ

َ
 ك

ً
رَِجاال

ْيُ�ْم َر�ِ 
َ
َ اَكَن َعل رَْحاَم إِنَّ ا�َّ

َ ْ
وَن بِِه َواأل

ُ
 النساء}. )١( يًبا�ََساَءل

َ َحقَّ ُ�َقاتِِه  { ِيَن آَمُنوا ا�َُّقوا ا�َّ
َّ

�َُّها اذل
َ
ْ�ُتْم ُمْسلُِمونَ يَا�

َ
 َوأ

َّ
 َ�ُموُ�نَّ إِال

َ
 النساء}. )١٠٢( َوال

ِيَن آَمُنوا  {
َّ

�َُّها اذل
َ
 َسِديًدايَا�

ً
ْوال

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
َ َوق ُ�مْ ٧٠( ا�َُّقوا ا�َّ

َ
ْ�َمال

َ
ُ�ْم أ

َ
ُ َ�َقْد  ) يُْصلِْح ل

َ
َ َوَرُسوهل ُ�ْم ُذنُوَ�ُ�ْم َوَمْن يُِطِع ا�َّ

َ
َو�َْغِفْر ل

ْوًزا َعِظيًما (
َ
اَز ف

َ
 االحزاب}. )٧١ف
 

 و�ذا تزوج فليقل:
 ((ا� إ� أسألك خ�ها، وخ� ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من رشها، ورش ما جبلتها عليه)). 

.
ً
 و�ذا إذا اشرتى شيئا

 
 :و�ذا أىت أهله

 ((�سم اهللا، ا� جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا)). 
 

 وعند من ت�:
 يقرأ آية الكريس،  

ُ  و{ ْيَل انلََّهاَر َ�ْط  إِنَّ َر�َُّ�ُم ا�َّ
َّ
َعْرِش ُ�ْغيِش الل

ْ
يَّاٍم ُ�مَّ اْسَتَوى ىلَعَ ال

َ
ْرَض يِف ِستَِّة �

َ ْ
َماَواِت َواأل َق السَّ

َ
ِي َخل

َّ
بُ اذل

ُ
ْمَس ل ُه َحثِيًثا َوالشَّ

ِمَ� (
َ
َعال

ْ
ُ َربُّ ال ْمُر َ�َباَرَك ا�َّ

َ ْ
ُق َواأل

ْ
َل ُ اخلْ

َ
 هل

َ
ال

َ
ْمرِهِ أ

َ
َراٍت بِأ َقَمَر َوانلُُّجوَم ُمَسخَّ

ْ
 ،االعراف}  )٥٤َوال

 واملعوذت�، 
 و�ؤذن يف أذنه ايلم�،

 و�قيم يف أذنه اليرسى إذا ودل. 
 
 
 
 

 وعند العطاس: 
 هللا))،  ((احلمد

 و�قول هل من سمعه: ((يرمح�م اهللا))،
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 و�قول هو: ((يهدي�م اهللا و�صلح بال�م، و�دخل�م اجلنة عرفها ل�م)). 
 

 و�تعوذ عند اتلثاؤب.
 

 و�ذا عيش
 قال: ((احلمد هللا)). 
 

 [و] إذا أ�ل طعام قوٍم: 
 ((احلمد هللا، ا� بارك هلم فيما رزقتهم، واغفر هلم وارمحهم)).

 ((أفطر عند�م الصائمون، وأ�ل طعام�م األبرار، وصلت علي�م املالئ�ة، وذكر�م اهللا فيمن عنده)).
 

 وعند إرادة األ�ل:
 ((�سم اهللا)). 
 

 وعند الفراغ: 
 ((احلمد هللا اذلي أطعمنا وسقانا، ورزقنا من غ� حوٍل منا وال قوٍة، وجعلنا مسلم�)).

 
ً
 مبار�

ً
  فيه، غ� مكيٍف وال مودٍع، وال مستغ� عنه ر�نا)).((احلمد هللا كث�اً طيبا

 
 وعند نزوهل م�الً: 

 ((أعوذ ب�لمات اهللا اتلامات، من رشما خلق)). 
((يا أرض! ر� ور�ك اهللا، أعوذ باهللا من رشك، ورش ما فيك، ورش ما خلق فيك، ورش ما يدب عليك، أعوذ باهللا من أسٍد 

 ن سا�ن ابل�، ومن وادٍل وما ودل)).وأسود، ومن احلية والعقرب، وم
 

 وعند دخول بٍ�:
((ا� رب السموات السبع وما أظللن، ورب األرض� السبع وما أقللن، ورب الشياط� وما أضللن، ورب الر�اح وما ذر�ن،  

 ).أسألك خ� هذه القر�ة، وخ� أهلها، [وخ� ما فيها]، وأعوذ بك من رشها، ورش أهلها، ورش ما فيها)
 

 وعند تفلت ادلابة: 
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 ((يا عباد اهللا احبسوا)).
 

 وعند ر�وب ادلابة الصعبة: 
مَ  {

َ
ْسل

َ
ُ أ

َ
ِ َ�ْبُغوَن َوهل َ�َغْ�َ ِديِن ا�َّ

َ
ِْه يُرَْجُعوَن ( أ ْرًها َو�يِلَ

َ
ْرِض َطْواًع َو�

َ ْ
َماَواِت َواأل  ال عمران}. )٨٣َمْن يِف السَّ

 
 وعند ر�وب السفينة: 

الَ  {
َ
َغُفوٌر رَِحيمٌ  َوق

َ
ِ َ�َْراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َر�ِّ ل ُبوا �ِيَها � ا�َّ

َ
 هود}،  )٤١( اْرك

}  ِ ْدرِه
َ
َ َحقَّ ق َدُروا ا�َّ

َ
  َوَما ق

َ
َماَواُت َمْطِو�َّاٌت �َِيِمينِِه ُسْبَحانَُه َوَ�َعاىل ِقَياَمِة َوالسَّ

ْ
ْبَضُتُه يَْوَم ال

َ
ْرُض مَجِيًعا �

َ ْ
وَن ( وَاأل

ُ
ا �رُْشِ�   )٦٧َ�مَّ

 .الزمر}،  
 

 وعند ر�وب ادلابة: 
 ((احلمد هللا، {سبحان اذلي سخر نلا هذا وما كنا هل مقرن�. و�نا إىل ر�نا ملنقلبون}.

.((
ً
 احلمد هللا، ((ثالثا

.((
ً
 واهللا أ�رب، ((ثالثا

 سبحانك إ� ظلمت نفيس، فاغفر يل، إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت.
 

 السفر: وعند
 ((ا� إ� أسألك يف سفرنا هذا الرب واتلقوى، 
 ومن العمل ما ترىض، 
 ا� هون علينا سفرنا هذا،  

 واطو عنا بعده، 
 ا� أنت الصاحب يف السفر،

 واخلليفة يف األهل، 
 ا� إ� أعوذ بك من وعثاء السفر،  

 و�آبة املنظر، 
 .وسوء املنقلب يف املال واألهل))

 و�ذا رجع قاهلن، وزاد فيهن: ((آيبون، تائبون، اعبدون، لر�نا حامدون)).
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 :
ً
 و�ذا ودع إ�سانا

 ((أستودع�م اهللا اذلي ال تضيع ودائعه)).
 

 و�ذا ودعه إ�سان:
 قال هل: ((أستودع اهللا دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك)). 

 ((و�رس لك اخل� حيث كنت)).
 

 ام: وعند اإلفطار من الصي
 ((احلمد هللا، ا� لك صمت، وىلع رزقك أفطرت، سبحانك ا� وحبمدك، ا� تقبل م�، إنك أنت السميع العليم)).

 
 وعند رؤ�ة اهلالل: 

 ((اهللا أ�رب، ا� أهله علينا باألمن واإليمان، والسالمة واإلسالم، واتلوفيق ملا حتب وترىض، ر�نا ور�ك اهللا)).
 

 غيث: وعند نزول ال
 ((مطرنا بفضل اهللا ورمحته)).

 
 وعند ز�ادة املطر: 

 ((ا� حوايلنا وال علينا، ا� ىلع اآلاكم والظراب، و�طون األودية، ومنابت الشجر)).
 

 وعند القحط: 
 غ� ضاٍر، 

ً
، نافعا

ً
، مر�عا

ً
، هنيا

ً
، مر�ئا

ً
، مغيثا

ً
 ((ا� اسقنا غيثا

 اعجالً غ� آجٍل، 
 نا الغيث وال جتعلنا من القانط�،ا� اسق

 ا� سقيا رمحٍة، وال سقيا عذاٍب، وال بالٍء، وال هدٍم، وال غرٍق، 
 ا� إن بالعباد وابلالد من األواء واجلهد والضنك ما ال �شكوه إال إيلك،  

 ا� أنبت نلا الزرع، وأدر نلا الرضع، واسقنا من بر�ت السماء،
 �تك، وأنزل علينا من بر 

 ا� ارفع عنا اجلهد واجلوع والعري،
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 واكشف عنا من ابلالء ما ال ي�شفه غ�ك، 
 ا� إنا �ستغفرك، إنك كنت غفاراً، فأرسل السماء علينا مدراراً)). 
 

 وعند سماع الرعد:
 ((سبحان اذلي �سبح الرعد حبمده واملالئ�ة من خيفته)). 
 

 وعند الصواعق:
 لنا بغضبك، وال تهلكنا بعذابك، واعفنا قبل ذلك)).((ا� ال تقت 
 

 وعند هبوب الر�ح:
 ((ا� إ� أسألك خ�ها، وخ� ما فيها، وخ� ما أرسلت به، وأعوذ بك من رشها، ورش ما فيها، ورش ما أرسلت به)). 
 

 وعند دخول املقابر:
 قون، يرحم اهللا املستقدم� من�م واملستأخر�ن)).((السالم علي�م دار قوٍم مؤمن�، و�نا إن شاء اهللا ب�م لالح 

 ((ا� ال تفتنا بعد[هم]، وال حترمنا أجرهم)).
 واغفر نلا وهلم برمحتك، 

 ((�سأل اهللا نلا ول�م العافية)).
 

 وعند دخول اخلالء: 
 ((�سم اهللا، أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث، ومن الرجس انلجس، الشيطان الرجيم)).

 
  عند الوضوء.و�س�

و�ذا فرغ منه ومن الغسل قال: ((أشهد أال � إال اهللا، وحده ال رش�ك هل، وأشهد أن �مداً عبده ورسوهل، ا� اجعل� من  
 اتلواب�، واجعل� من املتطهر�ن)).

 
 و� قنوت الوتر:

ليك، ونث� عليك اخل� لكه، و�شكرك وال ((ا� إنا �ستعينك، و�ستهديك، و�ستغفرك، ونتوب إيلك، ونؤمن بك، ونتو� ع 
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ن�فرك، ا� إياك نعبد، ولك نص� و�سجد، و�يلك �سىع و�فد، نرجو رمحتك، و�ىش عذابك، إن عذابك اجلد بالكفار 
 ملحٌق)).

نك تقيض ((ا� اهدنا فيمن هديت، واعفنا فيمن اعفيت، وتونلا فيمن تويلت، و�ارك نلا فيما أعطيت، وقنا رش ما قضيت، إ
 وال يقىض عليك؛ إنه ال يذل من وايلت، وال يعز من اعديت، تبار�ت ر�نا وتعايلت)).

 ((ا� إنا نعوذ برضاك من سخطك، و�عفوك من عقو�تك، و�ك منك ال �يص ثناء عليك، أنت كما أثنيت ىلع نفسك)).
 

 وادلاعء ىلع امليت: 
وصغ�نا و�ب�نا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، وأنت ىلع لك يشٍء ((ا� اغفر حلينا وميتنا، وشاهدنا واغئبنا، 

 قديٌر،
 ا� من أحييته منا، فاحيه ىلع اإلسالم والسنة،  

 ومن توفيته منا، فتوفه عليهما)).

ربد، ونقه من اذلنوب واخلطايا، ((ا� اغفر هل، وارمحه، واعفه، واعف عنه، وأ�رم نزهل، وأوسع مدخله، واغسله باملاء واثللج وال
 خ�اً من زوجه، وأدخله اجلنة، 

ً
كما ينىق اثلوب األبيض من ادل�س، وأبدهل داراً خ�اً من داره، [وأهالً خ�اً من أهله]، وزوجا

 وأعذه من عذاب انلار، وعذاب القرب)).
 ((وافسح هل يف قربه، ونور هل فيه)).

 
 و�قال للصيب:

 اً لوادليه،((ا� اجعله ذخر 
 ،

ً
 �ابا

ً
 وأجراً وشفيعا

ً
 وفرطا

 ا� ثقل مواز�نهما، وأعظم به أجورهما،  
 وأحلقه بصالح السلف املؤمن�،

 واجعله يف كفالة إبراهيم، وقه برمحتك عذاب اجلحيم)). 
 

 و�قول: من يدخل امليت:
 ((�سم اهللا، وىلع ملة رسوهل)). 
 

 و�قال يف اتلعز�ة: 
 أجرك،((أعظم اهللا 
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 وأحسن عزاءك،  
 وغفرمليتك)).

 
:
ً
 وللاكفر إذا اكن ميته مسلما

 ((أحسن اهللا عزاءك، وغفر مليتك)). 
 

 و�ذا اكن ميته اكفراً: 
 ((أخلف اهللا عليك، وال نقص عددك)).

 
 وللمسلم إذا اكن ميته اكفراً: 

 ((أعظم اهللا أجرك، وأحسن عزاءك)).
 

 وعند دفع الز�ة: 
)). ((ا�

ً
، وال جتعلها مغرما

ً
 اجعلها مغنما

 
 وعند أخذ ز�ة:

 ((آجرك اهللا فيما أعطيت،  
 و�ارك لك فيما أبقيت، 

 وجعله لك طهوراً)).
 

 وعند رؤ�ة ابليت:
 ((ا� أنت السالم، ومنك السالم،  

 حينا ر�نا بالسالم، 
 ومهابًة و�ر

ً
، وت�ر�ما

ٌ
 و�رش�فا

ً
 اً،ا� زد هذا ابليت تعظيما

 ومهابًة و�راً)). 
ً
 وت�ر�ما

ً
 و�رش�فا

ً
 وزد من عظمه ورشفه، من حجه واعتمره، تعظيما

و((احلمد هللا رب العامل� كث�اً كما هو أهله، و�ما ينبيغ لكر�م وجهه، وعز جالهل، واحلمد هللا اذلي بلغ� بيته احلرام، ورآ� 
 ذللك أهالً، واحلمد هللا ىلع لك حاٍل، 

 وت إىل حج بيتك احلرام، وقد جئتك ذللك، ا� إنك دع
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 ا� تقبل م�، واعف ع�، وأصلح يل شأ� لكه، ال � إال أنت)).
 

 و�ذا استلم احلجر:
 لسنة نبيك �مٍد ص� اهللا عليه وسلم)). 

ً
 ب�تابك، ووفاًء بعهدك، واتبااع

ً
 بك، وتصديقا

ً
 ((�سم اهللا، واهللا أ�رب، إيمانا

 
 

 و�� الر�ن�: 
 ((ر�نا آتنا يف ادلنيا حسنًة، و� اآلخرة حسنًة، وقنا عذاب انلار)).

 
 و�قول يف الطواف: 

 مشكوراً،
ً
 مربوراً، وسعيا

ً
 ((ا� اجعله حجا

 مغفوراً، رب اغفر وارحم وجتاوز عما تعلم، وأنت األعز األ�رم)).
ً
 وذنبا

 
 و�ذا ر� ىلع الصفا ورأى ابليت: 

 ،
ً
 ي�رب ثالثا

ل: ((احلمد هللا ىلع ما هدانا، ال � إال اهللا وحده ال رش�ك هل، هل امللك وهل احلمد، �ي و�ميت، وهو يٌح ال يموت، بيده و�قو
اخل�، وهو ىلع لك يٍش قديٌر، ال � إال اهللا وحده ال رش�ك هل، صدق وعده، ونرص عبده، وهزم األحزاب وحده، ال � إال اهللا، ال 

 ص� هل ادلين، ولو كره الاكفرون)).نعبد إال إياه، �ل
 

 وعند الصخرات وجبل الرمحة:
 ((ال � إال اهللا وحده ال رش�ك هل، هل امللك وهل احلمد، �ي و�ميت، وهو يٌح ال يموت، بيده اخل�، وهو ىلع لك يشٍء قديٌر)). 

 ري)).((ا� اجعل يف قليب نوراً، و� برصي نوراً، و� سميع نوراً، و�رس يل أم
 

 وعند املشعر احلرام:
 ((ا� كما وقفتنا فيه، وأر�تنا إياه، فوفقنا ذلكرك كما هديتنا، واغفر نلا وارمحنا، كما وعدتنا بقولك، وقولك احلق))،  

 ثم يقرأ: {فإذا أفضتم من عرفاٍت} إىل {غفوٌر رحيٌم}.
 

 و�ذا رشب من زمزم: 
 ناف

ً
، وشفاء من لك داٍء، واغسل به قليب، وامأله من خشيتك ((�سم اهللا، ا� اجعله نلا علما

ً
 وشبعا

ً
، ور�ا

ً
 واسعا

ً
، ورزقا

ً
عا
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 ورمحتك)).
 

 و� امللزتم: 
 ((ا� هذا بيتك، وأنا عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، 

 محلت� ىلع ما سخرت يل من خلقك، وس�ت� يف بالدك، 
 حىت بلغت� بنعمتك إىل بيتك، 

 �سيك،  وأعنت� ىلع أداء
 أوان انرصايف،  فإن كنت رضيت ع�، فازدد ع� رضا، و�ال فمن اآلن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا

 إن أذنت يل غ� مستبدٍل بك وال ببيتك، وال راغب عنك، وال عن بيتك، 
ك ما أبقيت�، وامجع يل ا� فأصحب� العافية يف بد�، والصحة يف جسدي، والعصمة يف دي�، وأحسن منقليب، وارزق� طاعت

 ب� خ� ادلنيا واآلخرة، إنك ىلع لك يشٍء قديٌر)).
 

 وعند اخلروج إىل الصالة:
َقِ� َ�ُهَو َ�ْهِديِن ( يقرأ: �سم اهللا { 

َ
ِي َخل

َّ
ِي ُهَو ُ�ْطِعُمِ� َو�َْسِقِ� (٧٨اذل

َّ
ِي يُِميتُ ٨٠) َو�َِذا َمرِْضُت َ�ُهَو �َْشِفِ� (٧٩) وَاذل

َّ
  ِ� ) َواذل

يِن (٨١ُ�مَّ ُ�ْيِِ� ( ْن َ�ْغِفَر يِل َخِطيئيَِت يَْوَم ادلِّ
َ
ْطَمُع أ

َ
ِي أ

َّ
احِلَِ� (٨٢) َواذل ِْقِ� بِالصَّ

ْ
حل

َ
ًما وَأ

ْ
َواْجَعْل يِل لَِساَن  )٨٣) َربِّ َهْب يِل ُحك

ِخِر�َن (
ْ

ِة َجنَِّة انلَِّعيِم (٨٤ِصْدٍق يِف اآل
َ
ِ� ِمْن َوَرث

ْ
َ� () وَ ٨٥) َواْجَعل

ِّ
ال يِب إِنَُّه اَكَن مَِن الضَّ

َ
ِفْر ِأل

ْ
ِْزِ� يَْوَم ُ�ْبَعُثوَن (٨٦اغ  ختُ

َ
) ٨٧) َوال

 َ�ُنوَن (
َ

 َ�ْنَفُع َماٌل َوال
َ

ٍب َسلِيٍم (٨٨يَْوَم ال
ْ
َ بَِقل  ا�َّ

َ
ىت

َ
 َمْن أ

َّ
 الشعراء}  )٨٩) إِال

 ؛و�قول: ((ا� إ� أسألك حبق السائل� عليك، وحبق مشاي هذا
 فإ� لم أخرج أرشاً، وال بطراً، وال ر�اًء، وال سمعًة،  

 خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك، 
 أسألك أن تنقذ� من انلار، وأن تغفر يل ذنيب، إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت)).

 
 و�ذا حرض عند املر�ض:

 قرأ الفاحتة، 
 ك و�شفيك)) ((سبع مرات)).وقال: ((أسأل اهللا العظيم، رب العرش العظيم، أن يعافي 

 و�عدها: يرقيه بالفاحتة،
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 .((
ً
 وما ير� به: ((ا� رب انلاس، أذهب ابلاس، واشف أنت الشايف، ال شفاء إال شفاؤك، شفاًء ال يغادر سقما

 ((�سم اهللا، تر�ة أرضنا، بر�قة بعضنا، �شىف سقيمنا، بإذن ر�نا)).
 

 وسلم یوم عرفة، في الفصل األول. وقد ذكرنا دعاء النبي صلى هللا علیھ
 
 
 
 
 
 

 فصل

 في أدعیة ورد بھا الشرع، لیست مؤقتةً بوقتٍ  
 ، قال:-ريض اهللا عنه-عن أ�س بن مالك 

 اكن داعء انليب ص� اهللا عليه وسلم: 
 ((ا� آتنا يف ادلنيا حسنًة، و� اآلخرة حسنًة، وقنا عذاب انلار)). 
 

 -، أنه اكن يدعو بهذا وروي عنه ص� اهللا عليه وسلم
ً
 :-أيضا

 ((ا� إ� أعوذ بك من اهلم، واحلزن، والعجز والكسل، وابلخل واجلنب، وضلع ادلين، وغلبة الرجال)). 
 و� رواية: ((وأعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة املحيا واملمات)).

 
 ، -ريض اهللا عنه-وعن أيب ب�ر 

 يه وسلم: علم� داعء أدعو به يف صاليت، فقال:أنه قال للنيب ص� اهللا عل
 كث�اً، وال يغفر اذلنوب إال أنت، فاغفر يل مغفرةً من عندك، وارمح� إنك أنت الغفور  

ً
((قل: ا� إ� ظلمت نفيس ظلما

 الرحيم)).
 

 وعنه ص� اهللا عليه وسلم، قال:
عالً، فليقل: ا� أحي� ما اكنت احلياة خ�اً يل، وتوف� إذا اكنت ((ال يتم� أحد�م املوت من رٍض أصابه؛ فإن اكن ال بد فا 

 الوفاة خ�اً يل)).
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 ومن األدعیة التي وردت عنھ:
((ا� أصلح نلا ديننا اذلي هو عصمة أمرنا، وأصلح نلا دنيانا اليت فيها معاشنا، وأصلح نلا آخرتنا اليت فيها معادنا، واجعل 

 خٍ�، واجعل املوت راحًة نلا من لك رٍش)). احلياة ز�ادةً نلا يف لك
 

((ا� إ� أعوذ بك من الكسل، واهلم، والغم، [واملغرم]، واملأثم، ا� إ� أعوذ بك من عذاب انلار، وفتنة انلار، وفتنة القرب، 
اء اثللج والربد، ونق قليب ادلجال، ا� اغسل خطاياي بم وعذاب القرب، ورش فتنة الغ�، ورش فتنة الفقر، ورش فتنة املسيح

 من اخلطايا، كما ينىق اثلوب األبيض من ادل�س، و�اعد بي� و�� خطاياي، كما باعدت ب� املرشق واملغرب)).

 
 

((ا� إ� أعوذ بك من القسوة، والغفلة، والعيلة، واذللة، واملسكنة، وأعوذ بك من الفقر، وال�فر، والفسوق، والشقاق، 
 اء، وأعوذ بك من الصمم، وابل�م، واجلنون [والربص، واجلذام]، وسيئ األسقام)).والسمعة، والر�

 
 ((ا� إ� أعوذ بك من ابلخل، وأعوذ بك من اجلنب، وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمر))، يا أرحم الرامح�.

 
أعوذ بك من علٍم ال ينفع، وقلٍب ال �شع، ((ا� آت نفيس تقواها، وز�ها أنت خ� من ز�ها، أنت ويلها وموالها، ا� إ� 

 ومن نفٍس ال �شبع، ومن دعوٍة ال �ستجاب هلا))، يا أرحم الرامح�.

 
 ((ا� إ� أعوذ بعزتك، ال � إال أنت تضل�، أنت اليح ال تموت، واجلن واإل�س يموتون)).

 
شماتة األعداء))، يا أرحم الرامح�.ا� إ� أعوذ بك من ((ا� إ� أعوذ بك من جهد ابلالء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، و

 رش ما علمت، ورش ما لم أعلم.

 
 ((ا� إ� أعوذ بك من رش ما عملت، ورش ما لم أعمل)).

 
 ((ا� إ� أعوذ بك من زوال نعمتك، وحتول اعفيتك، وموجبات نقمتك، ومجيع سخطك))، يا أرحم الرامح�.

 
 ك من رش سميع، ومن رش برصي، ومن رش لسا�، ومن رش قليب))، يا أرحم الرامح�.((ا� إ� أعوذ ب
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َم))، يا أرحم الرامح�.

َ
ْظل

ُ
 ((ا� إ� أعوذ بك من الفقر، والفاقة، واذللة، وأعوذ بك من أن أْظلَِم أو أ

 
اهلدم، وأعوذ بك أن يتخبط� الشيطان عند ((ا� أعوذ بك من املغرم، وأعوذ بك من الرتدي، وأعوذ بك من الغرق، واحلرق، و

))، يا أرحم الرامح�.
ً
 املوت، وأعوذ بك من أن أموت يف سبيلك مدبراً، وأعوذ بك أن أموت دليغا

 
 ((ا� إ� أعوذ بك من منكرات األخالق، واألعمال، واألهواء))، يا أرحم الرامح�.

 
بك من الرش ما استعاذ منه نبيك �مٍد ص�  مٌد ص� اهللا عليه وسلم، وأعوذ((ا� إ� أسألك من اخل� ما سألك منه نبيك �

 اهللا عليه وسلم، وأنت املستعان، وعليك اتلالكن، وال حول وال قوة إال بك)).

 
 ((ا� أهلم� رشدي، وق� رش نفيس))، يا أرحم الرامح�.

 
 ار ادلنيا يتحول)).((ا� إ� أعوذ بك من جار السوء يف دار املقامة؛ فإن ج

 
 ((ا� إ� أعوذ بك من غلبة ادلين، وغلبة العدو، وشماتة األعداء))، يا أرحم الرامح�.

 
((ا� إ� أعوذ بك من علٍم ال ينفع، ومن قلٍب ال �شع، ومن داعٍء ال �سمع، ومن نفٍس ال �شبع، ومن اجلوع؛ فإنه بئس 

أن أرد إىل أرذل العمر، ومن فتنة ادلجال،  من الكسل، وابلخل، واجلنب،واهلرم، ومنالضجيع، ومن اخليانة، فبئست ابلطانة، و
ومن عذاب القرب، ومن فتنة املحيا واملمات، ا� إ� أسألك عزائم مغفرتك، ومنجيات أمرك، والسالمة من لك إثٍم، والغنيمة 

 من لك بٍر، والفوز باجلنة، وانلجاة من انلار))، يا أرحم الرامح�.

 
((ا� إ� أعوذ بك من يوم السوء، ومن يللة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء يف دار املقامة))، 

 يا أرحم الرامح�.
 

 ((ا� إ� أعوذ بك من الربص، واجلنون، واجلذام، وسيئ األسقام))، يا أرحم الرامح�.
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 وأنت راٍض عنا. بادتك)) إىل أن نلقاك((ا� أعنا ىلع شكرك، وذكرك، وحسن ع

 
 ((ا� إنا �سألك اهلدى، واتلىق، والعفاف، والغ�)).

 
((ا� إنا �سألك موجبات رمحتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من لك بٍر، والسالمة من لك إثٍم، والفوز باجلنة، وانلجاة من 

 انلار)).

 
 فضلك عمن سواك)).((ا� أغننا حباللك عن حرامك، وأغننا ب

 
 ((ا� أوسع علينا من الرزق احلالل، وأعتق رقابنا من انلار، وارصف عنا فسقة اجلن واإل�س)).

 
 

 ا� قنعنا بما رزقتنا، 
 و�ارك نلا فيه، و�رس علينا تناوهل، وال جتعلنا يف رزقنا خوالً لغ�ك، وال حترمنا خ� ما عندك، �رش ما عندنا،

، ال ي�ون ألحٍد علينا فيه منٌة، وال لك علينا فيه تبعٌة، يا أرحم الرامح�. ا� ارزقنا 
ً
 حالالً واسعا

ً
 رزقا

 ا� فرغنا ملا خلقتنا هل، وال �شغلنا بما ت�فلت نلا به،
 وال ختزنا و�ن �سألك،  

 وال تعذبنا و�ن �ستغفرك، 
�نا، و�رب املكرو��، وفرج همنا، وهم املهموم�، وأوف ديننا، ا� اعفنا واعف مرضانا، واعف مرىض املسلم�، ونفس كر

 ودين املدين�، واكتب السالمة ىلع احلجاج، والغزاة، واملسافر�ن، يف برك وحبرك أمجع�، يا أرحم الرامح�.
ات؛ من املسلم� واملسلمات، ا� تب علينا، وىلع العصاة واملذنب�، واقبل تو�تنا، وتو�ة اتلائب�، وفك أرس املأسور�ن واملأسور

ا� انرص اإلسالم واملسلم�، وعساكر املوحدين، واخذل ال�فرة، واملرش��، وأذهلم وانرصنا عليهم، واشف صدور قلب قوٍم 
 مؤمن�، يا أرحم الرامح�.

 
 فصل

 في دعوة المظلوم 
 ، قال:-ريض اهللا عنه-عن أ�س بن مالك 
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 سلم: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه و 
 ((إيا�م ودعوة املظلوم، و�ن اكن اكفراً)).

 
 و� احلديث: 

 ((إيا�م ودعوة املظلوم؛ فإنه ليس بينها و�� اهللا حجاٌب)).
 

 وروى ابلخاري، عن ز�د بن أسلم، عن أبيه: 
 ىلع احل�، فقال: يا ه�! اضمم جناحك عن املسلم�، 

ً
واتق دعوة [املظلوم]؛ أن عمر بن اخلطاب استعمل مو� هل يدىع هنيا

 فإن دعوة املظلوم مستجابٌة)) وذكر بقية احلديث.
 

 -وروى 
ً
، فدخل ىلع اع�شة فذكر هلا ذلك، -أناٍس خصومٍة يف أرٍض  و�نت بينه و��-عن أيب سلمة بن عبد الرمحن  -أيضا

 فقالت: يا أبا سلمة! اجتنب األرض؛ 
 فإن انليب ص� اهللا عليه وسلم، قال:

 م قيد شرٍب، طوقه من سبٍع أرض�)).((من ظل 

 -و� ابلخاري 
ً
 عنه ص� اهللا عليه وسلم، قال:  -أيضا

 من األرض بغ� حقه؛ خسف به يوم القيامة إىل سبع أرض�)).
ً
 ((من أخذ شيئا

 
 و� الرتمذي، عنه ص� اهللا عليه وسلم، قال:

عن مخٍس: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أباله؟ وعن ماهل  ((ال تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ر�ه، حىت �سأل 
 من أين اكتسبه، وفيم أنفقه؟ وماذا عمل فيما علم؟)) قال: حديٌث غر�ب.

 
 :-عليه السالم-وحيك يف بعض اإلرسائليات ىلع زمن موىس 
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 أنه اكن رجٌل صياٌد يصيد السمك، و�قوت منه أطفاهل وزوجته، 
،فوقعت يف 

ً
  شبكته سمكٌة كب�ٌة؛ ففرح بها، وأخذها ومىض إىل السوق؛ يلبيعها، و�رصف ثمنها يف مصالح عياهل، فخرج يوما

فلقيه بعض العوانية، فرأى السمكة معه، فأخذها، فمنعه الصياد، فرض�ه خبشبٍة اكنت يف يده رض�ًة موجعًة ىلع رأسه، وأخذ 
 بغ� عوٍض،

ً
 السمكة منه غصبا

، فخذ حيق منه اعجالٌ، فقد ظلم�، وال صرب يل إىل فداع الصياد عليه، فقال 
ً
 عنيفا

ً
، وخلقته قو�ا

ً
: إل�! خلقت� ضعيفا

 اآلخرة، 
ثم إن ذلك انطلق بالسمكة إىل م�هل، وسلمها إىل زوجته، وأمرها أن �شو�ها، فلما شوتها ووضعتها ب� يديه ىلع املائدة يلأ�ل 

 بها قراره،منها، فتحت فاها ون�زت أصبعه ن�زةً أطارت 
 فقام وشاك إىل الطبيب ألم يده، وما حل به، 
 فقال: دواها أن يقطع األصبع؛ ئلال �رسي إىل الكف، فقطعها وانتقل إىل ايلد،  

 إىل ر�ه، فرأى شجرةً 
ً
 ىلع وجهه، مستغيثا

ً
فقال هل الطبيب: ينبيغ أن تقطع ايلد فقطعها، فانتقل إىل الساعد، فخرج هائما

 وم، فنام حتتها،فقصدها، فأخذه انل
 فرأى يف منامه قائالً يقول هل: يا مسك�! إىل �م تقطع أعضاءك! 
 امض إىل خصمك اذلي ظلمته فأرضه، فانتبه من انلوم، 
، و�ات تلك الليلة،  

ً
 فقال: خص� الصياد، فدخل املدينة وطلبه، واستحل منه وأرضاه، وتاب تو�ًة نصوحا

 فه ورمحته، فرد يده كما اكنت،فيف ايلوم اثلا�، تدار�ه اهللا بلط
 ونزل الويح ىلع موىس: يا موىس! لوال أن ذلك ريض عن خصمه؛ لعذبته ما امتدت به حياته. 

 
 :-رمحه اهللا تعاىل-والبن نباتة 

 فأوقعه املقدار أي وقوع  أال رب ذي ظلٍم كمنت لظلمه 

 وأدعيٌة ال تتىق بدروع  وما اكن يل إال سالح تر�ٍع 
 سهام داعٍء من قيس ر�وع  ن ينجو الظلوم وخلفه وهيهات أ

 منصلٌة أطرفاها بنجيع  مر�شٌة باهلدب من جفن ساهٍر 
 

 كان یتمثل بھذه األبیات، ویحض علیھا. -رحمھ هللا-وسمعت أن الشیخ عبد الرحمن أبو شعٍر 
 

 قال ابن عقيٍل يف ((الفنون)): 
: اتق اهللا، و�ف ع�، و�ال دعوت اهللا عليك، فقال هل الوز�ر: ادع بما شئت، حيك أن بعض الوزراء ظلم رجالً، فقال هل الرجل



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱۱۸ 

 فما مىض إال أياٌم حىت قبض ىلع الوز�ر وعذب، فكتب إيله الرجل بهذين ابليت�:

 هلا أمٌد ولألمد انتهاء  سهام الليل ال تهدي ول�ن 

 تأمل فيك ما فعل ادلاعء  أتهزأ بادلاعء وتزدر�ه 
 

 
 بن ديناٍر: قال مالك 

 من أراد السالمة، فال يظلمن أحداً، فقيل هل يف ذلك،
، وهو اكرٌه، بعد أن رض�ته ىلع رأسه، فعض  فقال: بينا أنا أميش ىلع الساحل، إذ رأيت صياداً ومع سبعة 

ً
أنوان، فأخذت منه نونا
، فخرجت أسيح يف األرض، وأر�د قطع انلون ىلع إبها�، واتفقت األطباء ىلع قطعه، ووقعت األ�لة يف كيف وسائر عضدي

يدي، فأو�ت إىل شجرٍة، فنمت حتتها، فقيل يل: ألي يشٍء تر�د قطع يديك؟! رد احلق إىل أهله، فانتبهت وجئت إىل الصياد، 
 ىلع قد�، وادلود 

ً
وقلت: أخطأت، وال عود، فقال يل: ما عرفك؟ فقصصت عليه قصيت، وترضعت إيله، فأحل�، فقمت قائما

، فقلت هل: يا أيخ! بأي يشٍء دعوت يلع؟ قال: ملا رض�ت� وأخذت -عز وجل-ر ىلع عضدي، وس�ن الوجع بإذن اهللا يتناث
 السمكة م�، نظرت إىل السماء، و��يت ب�اًء شديداً، وقلت: يا رب! أسألك أن جتعله عربةً خللقك.

 
ففي سنة اثنتین وستین قبض علیھ، وجرى لھ ما لم  والتزق رجٌل إلى الظلمة سنة إحدى وستین، وظلم الناس ظلماً زائداً،

 یجر ألحٍد، من أخذ مالھ ونفسھ، وما أشبھ ذلك.
 

 وقيل:
: يا داود! قل بل� إرسائيل: من ظلم امرأةً، أو صبيًة، أو من يعقل حببٍة يف امل�ان؛ -عليه السالم-إىل داود  -عز وجل-أوىح اهللا  

وعز� وجاليل، ألوقفن اخلصماء موقف اخلصماء، وألحرضنهم يوم القيامة، وألسأنلهم عن كو�ته مقدارها يف انلار، يا داود! 
القليل، والكب�، والفتيل، وانلق�، والقطم�، واألع� من ع� عن حجته {ما فرطنا يف الكتاب من يشٍء}، وما فرطت رس�، 

 ولقد بلغت ما وصيت إيلها، وأنا شاهٌد، و�ىف يب أعظم الشاهدين.
 
 
  -رمحه اهللا-قال كهمس بن احلسن و

، وأنا أب�ي عليه، 
ً
 أذنبت ذنبا

 فقيل هل: وما هو؟ 
، فلما فرغ من أ�له، قمت إىل حائٍط جلاري، فأخذت منه قطعة طٍ� أغسل بها يدي، فأنا 

ً
فقال: زار� أٌخ يل، فقدمت هل سماك

 أب�ي ىلع ذلك أر�ع� سنًة.
 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱۱۹ 

  -عليه السالم-وقيل: إن عيىس
 فأحياه اهللا تعاىل، مقربٍة فنادى رجالً مر ب

 : ما كنت تعمل يف دار ادلنيا؟ -عليه السالم-فقال هل عيىس  
، فكرست منه خالالً، فتخللت به،

ً
 فقال: كنت محاالً أمحل ىلع رأيس فأتقوت، فحملت ذات يوٍم إل�ساٍن حطبا

 فلما مت أوقف� ب� يديه،  
 � يدي؟ وقال: يا عبدي! أما علمت أ� موقفك ب

 بماهل، وأعطاك الكراء تلؤديه إىل م�هل، فأخذت منه حطبًة ال تملكها، أستوهنت بأمري؟!
ً
 فالٌن اشرتى حطبا

 ؛ فإ� يف احلساب منذ أر�ع� سنة.-عز وجل-فسأتلك يا روح اهللا، باهللا إال ما شفعت يل عند اهللا  

 
 :-ريض اهللا عنه-وقال احلسن 

 وم القيامة،إن الرجل يلتعلق بالرجل ي 
 فيقول: بي� و�ينك اهللا، 
 فيقول: واهللا ما أعرفك،

 فيقول: أنت أخذت طينًة من حائطي،  
 من ثو�.

ً
 وآخر يقول: أنت أخذت خيطا

 
وقیل: إن حسان بن أبي سناٍن كان ال ینام اللیل، وال یأكل سمیناً، وال یشرب بارداً، فلما مات، رئي في المنام، فقیل لھ: ما 

  بك؟فعل هللا
 قال: أنا محبوٌس عن الجنة، بإبرٍة استعرتھا، فلم أردھا إلى صاحبھا. 
 

 فصل

 فیما یفعل من أكل حراماً دون علمھ
 وإذا أكل ماالً مغصوباً أو حراماً، ولم یعلم؛ فإن علم وھو في جوفھ قاءه، وإن علم بعد ذلك استحل من صاحبھ.

 
 

 فيف ((صحيح ابلخاري))، 
 ، قالت:-هللا عنهاريض ا-عن اع�شة 



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱۲۰ 

 اكن أليب ب�ٍر غالٌم �رج هل اخلراج، و�ن أبو ب�ر يأ�ل من خراجه، 
 �يشء فأ�ل منه أبو ب�ر،  

ً
 فجاء يوما

 فقال هل الغالم: أتدري ما هذا؟ فقال أبو ب�ر: وما هو؟
 بذلك، فهذا اذلي أ�لت منه، فقال: كنت ت�هنت إل�ساٍن يف اجلاهلية، وما أحسن الكهانة، إال أ� خدعته، فلقي�، فأعطا� 

 فأخذ أبو ب�ر يده، فقاء لك يشٍء يف بطنه.
 

 فيف هذا احلديث: ديلل ىلع ما تقدم.
 -وفيه 

ً
 : ديلٌل ىلع أنه ال يضارب من أطعمه، وال يرض به، وال �شوش عليه الالكم، وال غ�ه.-أيضا

 
 فصل 

 في طیب المطعم، واجتناب الحرام، واتقاء الشبھات
 يف املال، هل هو حراٌم أم ال؟ تر�ه، ولم يقر�ه،فإن شك 

 
 وقد قال انليب ص� اهللا عليه وسلم: ((دع ما ير�بك إىل ما ال ير�بك)). 
 

 وقال حسان بن أيب سنان: 
 أهون من الورع ((دع ما ير�بك إىل ما ال ير�بك)).

ً
 ما رأيت شيئا

 
 مرةً: -رمحه اهللا-قال شيخنا 

 وهذا حراٌم فال تأ�له،  صدق، هذا حالٌل فلكه، 
 وما أرى أنا ىلع لكمٍة أشد منها، وذلك أن لك ما حصل لإل�سان من ر�بٍة فال يقر�ه.

 
 و� ((صحيح ابلخاري))، عن أيب هر�رة،

 قال: قال انليب ص� اهللا عليه وسلم:  
ها ذهٌب، فقال اذلي اشرتى العقار: خذ ((اشرتى رجٌل من رجل عقاراً هل، فوجد الرجل اذلي اشرتى العقار يف عقاره جرةً في

ذهبك م�، إنما اشرت�ت منك األرض، ولم أبتع اذلهب، وقال اذلي هل األرض: إنما بعتك األرض وما فيها، فتحاكما إىل رجٍل، 
، وأنفقوا ىلع فقال اذلي حتاكما إيله: ألكما ودٌل؟ قال أحدهما: يل غالٌم، وقال اآلخر: يل جار�ٌة، فقال: أن�حوا الغالم اجلار�ة

 أنفسهما منه، وتصدقا)).



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱۲۱ 

 
 فصل 

 في األخذ على ید الظالم
 

 قال بعض احلكماء:
 احفظ أر�ع خصاٍل، تنج بها من لك يشٍء: 
 فأوهلا عينيك،  

 ولسانك، 
 وقلبك،
 وهواك؛

 فعينيك ال تنظر بهما إىل ما ال �ل لك، 
 تعلم أن احلق خبالفه، 

ً
 ولسانك ال تقل به شيئا

 قلبك ال ي�ن فيه غلٌة وال عداوٌة ألحٍد من املسلم�،و 
 وهواك ال تنظر به إىل يشٍء من الرش،

 فإن لم ي�ن فيك يشٌء من هذه اخلصال، و�ال فاجعل الرماد ىلع رأسك، واعلم أنك هلكت. 
 

 و� كتاب ((الزهد)) لإلمام أمحد: 
كة، فجلس إىل الفضيل يف املسجد احلرام �دثه، ثم قام قدم م -من أهل خراسان-أن رجالً من إخوان فضيل بن عياض 
 ، فخرج اخلراسا� يبيك، -ست� أو سبع�-اخلراسا� يطوف، فرسقت منه دنان� 

 فقال هل الفضيل: مالك؟ 
 فقال: رسقت ادلنان�، 

 قال: عليها تبيك؟ 
 ، فبكيت رمحًة هل.، فأرشف عق� ىلع إدحاض حجته-عز وجل-قال: ال، مثلت� و�ياه ب� يدي اهللا 

 
 -فهذا رحم الظالم، ومن رحم الظالم 

ً
 أشياء كث�ة؛ -أيضا

  
كما روي عن بعضهم: أنه خطفت عمامته، فبيق بعدو خلفه و�قول: أبرأت ذمتك منها، فقل: قبلت، فقيل هل: فقال: م� يأخذه 

 حالالً.



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱۲۲ 

 منها؛ فقد أزلت املنكر.وجرى آلخر مثل هذا، فقيل هل: فقال: ألن هذا منكر، فإذا أبرأته 
 

 ورسق بلعض املتقدم� يشٌء، فحزن عليه، فذكر ذلك بلعض العارف�،
فقال هل: إن لم ي�ن حزنك ىلع أنه قد صار يف هذه األمة من يعمل هذا العمل، أ�رث من حزنك ىلع ذهاب مالك، لم تؤد  

 .-أو كما قال-يف عباده إيله -عز وجل-انلصيحة إىل اهللا 
 

 مام أمحد، وأبو داود، والنسايئ، وابن ماجه، من حديث أيب أمية املخزو�،وخرج اإل
 عن انليب ص� اهللا عليه وسلم:  

 أيت بلٍص قد اعرتف، ولم يوجد معه متاٌع، 
 فقال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم: ((ما إخالك رسقت!))، 

، فأمر به فقطع، ويجء 
ً
 به، قال: ب�؛ فأاعد عليه مرت�، أو ثالثا

 فقال: استغفر اهللا، وتب إيله،
 فقال: أستغفر اهللا وأتوب إيله،  

.((
ً
 فقال: ((ا� تب عليه)) ((ثالثا

 
 ز�ن ادلين ابن احلبال: ومن علم ظامله، وقدر عليه، ولم يؤاخذه، ما جرى لشيخنا الشيخ

خذوا ما عليهما، ثم عرف واحداً منهم، ولم يقل هل أنه اكن يف بعض �سات� الشام هو وأخوه، فجاء، فلقيهما أناٌس، فعروهم، وأ 
 واحداً، وأخرب� هو بهذا اخلرب.

ً
 شيئا

 قلت هل: عرفته؟
 قال: نعم، هو يف املجزرة، 
 قلت هل: وما قلت هل؟ 
 قال: قلت هل: تب إىل اهللا تعاىل، وال تعد، وعرفته، قلت هل: من هو؟ 
 اع هل.قال: ما كنت ألهتكه، وما أظنه داع عليه، بل د 
 

 وأعجب من هذا: حاكية الوز�ر ابن هب�ة، 
 قال ابن اجلوزي، كنا بمجلس الوز�ر يم� علينا كتابه ((اإلفصاح))، 

 فبينما �ن كذلك؛ إذ قدم رجٌل ومعه رجٌل ادىع عليه أنه قتل أخاه،
 فقال هل: أقتلته؟  



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱۲۳ 

 قال: نعم؛ جرى بي� و�ينه الكم، فقتلته،
  أقتله، فقد أقر بالقتل، قال اخلصم: سلمه إيل حىت 

 فقال: أطلقوه،
 قالوا: كيف ذلك، وقد قتل أخانا؟ 
 فقال: أتبيعونه؟ فاشرتاه منهم �ست مئة ديناٍر، وسلم اذلهب إيلهم، وذهبوا،  

 وقال للقاتل: اقعد عندنا ال تربح، 
 قال: فجلس عندهم، وأعطاه مخس� ديناراً،

، و�الغت يف اإلحسان إيله؟!  قال: فقلنا للوز�ر: لقد أحسنت إىل هذا، 
ً
 وعملت معه أمراً عظيما

؟ فقال الوز�ر: من�م أحٌد يعلم أن
ً
 عي� ايلم� ال أبرص بها شيئا

 فقلنا: معاذ اهللا، فقال: ب� واهللا، أتدرون سبب ذلك؟ 
 قلنا، ال 
 ه، ومعه سلة فاكهٍة،قال: هذا اذلي خلصته من القتل، جاء إيل وأنا يف ادلور، وميع كتاٌب يف الفقه أقرأ في 
 فقال: امحل هذه السلة، 
قلت هل: ما هذا شغ�، فاطلب غ�ي، فشالك� ولكم�، فقلع عي� ومىض، ولم أره بعد ذلك إىل يو� هذا، فذكرت ما صنع يل،  

 فأردت أن أقابل إساءته إيل بإحساٍن مع القدرة.
 

 و� ((صحيح ابلخاري))، عن أيب هر�رة: 
 اهللا عليه وسلم أيت برجٍل قد رشب، فقال: ((ارض�وه))، فرض�وه، فلما انرصف، أن رسول اهللا ص�

 قال بعض القوم: أخزاك اهللا، فقال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم: ((ال تقولوا هكذا، ال تعينوا الشيطان عليه))  
- 

ً
 : ((ال ت�ونوا عون الشيطان ىلع أخي�م)).-و� رواية أيضا

 ه وزاد: ((ول�ن قولوا: رمحك اهللا)).وخرجه النسايئ بمعنا
 وخرجه أبو داود، وعنده: ((ول�ن قولوا: ا� اغفر هل، ا� ارمحه)).

 
 -وخرج ابلخاري 

ً
 ، من حديث عمر بن اخلطاب: -أيضا

اهللا عليه وسلم أن رجالً اكن ىلع عهد انليب ص� اهللا عليه وسلم، و�ن اسمه عبد اهللا، و�ن يلقب محاراً، و�ن رسول اهللا ص� 
، فأمر به فج�، فقال رجٌل من القوم: ا� 

ً
يضحك منه، و�ن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم قد ج�ه يف الرشب، فأيت به يوما

 العنه، ما أ�رث ما يؤ� به!



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱۲٤ 

 فقال انليب ص� اهللا عليه وسلم: ((ال تلعنوه، واهللا ما علمت إال أنه �ب اهللا ورسوهل)). 
 
 
 

 فصل

 ي الصبر على الظالم، واحتساب ظلمھف 
 وال يدع ىلع الظالم، والصرب عن ادلاعء عليه أو�؛ 

 
 كما يف قصة اإلمام أمحد ملا رضب، 

 فقيل هل: أال تدعو عليهم؟ 
 فقال: ليس بصابٍر من داع ىلع ظالٍم.

 
 وقد روي عن انليب ص� اهللا عليه وسلم، أنه ن� عن سب السارق، وادلاعء عليه.

 
 :-ريض اهللا عنها-وخرج أبو داود، من حديث اع�شة 

 أنها رسقت ملحفٌة هلا، فجعلت تدعو ىلع من رسقها؛  
 فجعل انليب ص� اهللا عليه وسلم يقول هلا: ((ال �سبيخ عنه))، قال أبو داود: ((ال �سبيخ))؛

 يع�: ال ختفيف. 
 فيت، فدعوت اهللا ىلع صاحبها، وخرجه اإلمام أمحد، من وجٍه آخر، عن اع�شة، قالت: رسقت حل

 فقال انليب ص� اهللا عليه وسلم: ((ال �سبيخ عليه، دعيه بذنبه)).
 

 ، -ريض اهللا عنه-و� ((مسند اإلمام أمحد)) 
 عن أيب هر�رة، 

 عن انليب ص� اهللا عليه وسلم، قال: 
 ((ما زاد اهللا عبداً بعفٍو إال عزاً)).

 
 بلعض حقه منه،فإن داع ىلع من ظلمه بالعدل ج

ً
 از، و�ن مستوفيا

 و�ن اعتدى عليه يف داعئه لم �ز. 
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 وروى ابن عباٍس يف قوهل: 
 {ال �ب اهللا اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم}،

؛ فإنه قد رخص هل أن يدعو ىلع من ظلمه،  
ً
 قال: ال �ب أن يدعو أحٌد ىلع أحٍد، إال أن ي�ون مظلوما

 ظلم}، ((ومن صرب فهو خٌ�)).وذلك قوهل: {إال من 
 

 قال احلسن: قد رخص هل أن يدعو ىلع من ظلمه، من غ� أن يتعدى عليه.
 

 وروي عنه قال: ال تدع عليه، ول�ن قل: ا� أع� عليه، واستخرج حيق منه.
 

 ومن العارف� من اكن يرحم الظلمة، فر�ما داع هل.
 

 ورسق بلعضهم يشٌء، فقيل هل: ادع عليه، 

؛ فأمجل بقلبه.
ً
 فقال: ا� إن اكن فق�اً؛ فأعنه، و�ن اكن غنيا

 
 وقال إبراهيم اتلي�: 

 إن الرجل يلظلم�؛ فأرمحه، 
 فقيل هل: كيف ترمحه وهو يظلمك؟

 فقال: إنه ال يدري لسخط من يتعرض. 
 

 وآذى رجٌل أيوب السختيا� وأصحابه أذًى شديداً، فلما تفارقوا،

 ألرمحه، إنا نفارقه وخلقه معه.قال أيوب: إ�  
 

 وقال بعضهم: ال ي�ربن عليك ظلم من ظلمك؛ فإنما �سىع يف مرضته ونفعك.
 

 وقيل بلعض السلف الصالح: 
 يقع فيك،

ً
 إن فالنا

 فقال: ألغيظن من أمره، يغفر اهللا يل وهل، قيل: من أمره؟  
 قال: الشيطان.
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 وقال احلجاج بن فرافصة: 
 بعض الكتب:بلغنا أن يف 

 من استغفر لظامله، فقد هزم الشيطان. 
 
 
 
 

 وقال الفضيل بن عياٍض:
حسناتك من عدوك، أ�رث منها من صديقك، إن عدوك يغتابك، فيدفع إيلك من حسناته الليل وانلهار، فال ترض، حىت إذا  

 ذكر ب� يديك، 
 اجع به، فيكون اهللا يعطيك أجر ما دعوت؛تقول: ا� أهلكه، ال بل ادع اهللا هل، ا� أصلحه، ا� ر

 فإن قال الرجل: ا� أهلكه، فقد أعطى الشيطان سؤهل؛ ألن الشيطان إنما يدور منذ خلق اهللا آدم ىلع هالك اخللق. 
 

 وقال بعض السلف:
ليهم استيفاٌء منهم . �ش� إىل أن داعء انلاس ع-أو مع� هذا-لوال أن انلاس يدعون ىلع ملكهم، لعجل مللو�هم العقاب  

 حلقوقهم من املظالم أو بعضها، فبذلك يدفع عنهم العقو�ة.
 

 و� ابلخاري، عن شقيٍق، قال عبد اهللا: 
 من األنبياء، رض�ه قومه فأدموه، وهو يمسح ادلم عن وجهه،

ً
 ((كأ� أنظر إىل انليب ص� اهللا عليه وسلم �يك نبيا

 يعلمون)).و�قول: ا� اغفر لقو�؛ فإنهم ال  
 

 وعن خباٍب، 
 قال: أتيت انليب ص� اهللا عليه وسلم، وهو متوسٌد بردةً، وهو يف ظل الكعبة، وقد لقينا من املرش�� شدةً،

 فقلت: [يا رسول اهللا!] أال تدعو اهللا؟! 
صٍب ما يرصفه ذلك فقعد وهو �مٌر وجهه، فقال: ((لقد اكن من قبل�م يمشط بمشاط احلديد، ما دون عظمه من حلٍم أو ع 

عن دينه، و�وضع املنشار ىلع فرق رأسه فيشق باثنت�، ما يرصفه ذلك عن دينه،ويلتمن اهللا هذا األمر، حىت �س� الراكب من 
 )) زاد بيان: ((واذلئب ىلع غنمه)).-عز وجل-صنعاء إىل حرضموت، ما �اف إال اهللا 

 
 فصل 
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 تحذیر منھي ذكر بعض ما ورد من التشدید في الظلم، والف
 والظلم تارةً ي�ون يف انلفس، وأشده ادلماء، وتارةً يف املال، وتارةً يف األعراض، 

 
 وهلذا قول انليب ص� اهللا عليه وسلم يف خطبة الوداع:

 ((إن دماء�م، وأموال�م، وأعراض�م، علي�م حراٌم؛ كحرمة يوم�م هذا، يف شهر�م هذا)). 
م� تعيشوا، أال ال تظاملوا، أال ال تظاملوا، أال ال تظاملوا، إنه ال �ل مال امرٍئ مسلٍم، إال عن  و� رواية: ثم قال: ((أال فاسمعوا

 طيب نفٍس منه)).

 و� ((صحيح مسلم))، عنه ص� اهللا عليه وسلم، 
 قال: ((لك املسلم ىلع املسلم حراٌم؛ دمه، وماهل، وعرضه)).

 
 و� حديث عماٍر:

َم)).((أعوذ بك ا� أن أْظ  
َ
ْظل

ُ
 لَِم أو أ

 
 وخرج أبو داود، وغ�ه، 

 من حديث أم سلمة،
 قالت: ما خرج رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم من بييت قط إال رفع طرفه إىل السماء،  

ْجَهَل أو
َ
َم، أو أ

َ
ْظل

ُ
ْظلَِم أو أ

َ
، أو أ َزلَّ

ُ
زِلَّ أو أ

َ
، أو أ َضلَّ

ُ
ِضلَّ أو أ

َ
 �هل يلع)). فقال: ((ا� إ� أعوذ بك أن أ

 
 وخرجھ الترمذي وصححھ، ولفظھ: ((اللھم إني أعوذ بك أن نزل، أو نضل، أو نَْظلَِم، أو نُْظلَم، أو نجھل، أو یجھل علي)).

 
 قال ابن رجٍب يف ((رشح حديث بليك)):

 من سلم من ظلم غ�ه، وسلم انلاس من ظلمه؛ فقد عو�، وعو� انلاس منه. 
 

 ا� سلم�، وسلم م�. و�ن بعض السلف يدعو:
 

 والظلم أعم من العدوان، 
 ب� الظلم والعدوان يف قوهل تعاىل:  -عز وجل-وقد فرق اهللا 

ِيَن آَمُنوا  {
َّ

�َُّها اذل
َ
َاِطلِ يَا�

ْ
ُ�ْم بَيَْنُ�ْم بِابل

َ
ْمَوال

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
�

ْ
 تَأ

َ
 َ�قْ  ال

َ
ْن تَُ�وَن جِتَاَرةً َ�ْن تَرَاٍض مِْنُ�ْم َوال

َ
 أ

َّ
َ اَكَن إِال ْ�ُفَسُ�ْم إِنَّ ا�َّ

َ
وا أ

ُ
ُتل



 

 هشام حممد طاهركتور الد
 االسالمي االلكتروينالكتاب 

 ۱۲۸ 

ِ �َِس�ًا (٢٩بُِ�ْم رَِحيًما (  نُْصلِيِه نَاًرا َوَ�َن َذلَِك ىلَعَ ا�َّ
َ

َسْوف
َ
ًما ف

ْ
 النساء}. )٣٠) َوَمْن َ�ْفَعْل َذلَِك ُعْدَوانًا َوُظل

 
 وفرق ابن رجب بينهما:

 وقتل نفٍس ال �ل قتلها.بأن الظلم: ما اكن بغ� حٍق، أو استحقاق لرٍش منه، 
 والعدوان: �اوزة احلدود وتعديها فيما أصله مباٌح؛ 

 مثل: أن ي�ون هل ىلع أحٍد حٌق من ماٍل، أو دٍم، أو عرٍض؛ فيستو� أ�رث منه، فهذا هو العدوان،
 ((السبتان بالسبة ر�ا)).وهو جتاوز ما �وز أخذه، وهو من أنواع الر�ا املحرمة، وقد ورد:  

 لم املطلق: أخذ ما ليس هل أخذه، وال أخذ يشٍء منه من ماٍل، أو دم، أو عرٍض، و�هما يف احلقيقة ظلٌم.والظ
 

 وقد حرم اهللا الظلم؛ فيف ((الصحيح))، عن انليب ص� اهللا عليه وسلم:
، فال تظاملوا)-عز وجل-((يقول اهللا 

ً
 ).: يا عبادي! إ� حرمت الظلم ىلع نفيس، وجعلته بين�م �رما

 
 و� ((الصحيح�))، عنه ص� اهللا عليه وسلم 

 قال: ((الظلم ظلماٌت يوم القيامة)).
 

 وفيهما، عنه ص� اهللا عليه وسلم، 
 قال: ((إن اهللا يلم� للظالم، حىت إذا أخذه لم يفلته))،

 ثم قرأ: {و�ذلك أخذ ر�ك إذا أخذ القرى و� ظاملٌة}. 
 

 و� ((صحيح ابلخاري)): 
 � اهللا عليه وسلم، قال:عنه ص

((من اكنت عنده مظلمٌة ألخيه، فليتحلله [منها]؛ فإنه ليس ثم ديناٌر وال درهٌم، من قبل أن يؤخذ ألخيه من حسناته؛ فإن لم  
 ي�ن هل حسناٌت، أخذ من سيئات أخيه، فطرحت عليه)).

 
 و� ((صحيح مسلٍم)): 

 عنه ص� اهللا عليه وسلم، قال:
 املفلس؟)) ((أتدرون من  

 قالوا: املفلس من ال درهم هل، وال متاع،
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هذا]، وأ�ل مال هذا،  قال: ((إن املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالٍة، وصياٍم، وز�ٍة، و�أيت وقد شتم هذا، [وقذف 
ما عليه، أخذ من وسفك دم هذا، ورضب هذا، فيقيض هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقيض 

 سيئاتهم فطرح عليه، ثم طرح يف انلار)).
 

 و� احلديث: 
 ((تلؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة، حىت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرناء)).

 
 و� حديث عبد اهللا بن أنيٍس:

 ((وليسألن احلجر لم ن�ب احلجر، وليسألن العود لم خدش صاحبه)). 
 
 

 :وقال بعضهم

 كسبت يداك ايلوم بالقسطاس  فخف القضاء غداً [إذا] وفيت ما 

 أو مهطٌع أو مقنٌع للراس  يف موقف ما فيه إال شاخٌص 
 ناٌر وحاكمهم شديد ابلاس  أعضاؤهم فيه الشهود وسحتهم 

 فغداً تؤديها مع اإلفالس  إن تمطل ايلوم احلقوق مع الغ� 
 

 
 ظلم العباد رش مكتسٍب؛ 

 ق آلد� مطبوٌع ىلع الشح،ألن احل
  ،

ً
 فال يرتك من حقه شيئا

 ال سيما مع شدة حاجته يوم القيامة؛
 فإن األم تفرح يومئٍذ إذا اكن هلا حٌق ىلع ودلها تلأخذه منه، ومع هذا، 
 فالغالب أن الظالم تعجل هل العقو�ة يف ادلنيا، و�ن أمهل، 

 م� للظالم، حىت إذا أخذه لم يفلته))، كما قال ص� اهللا عليه وسلم: ((إن اهللا يل 

 ثم تال: {و�ذلك أخذ ر�ك إذا أخذ القرى و� ظاملٌة إن أخذه أيلٌم شديٌد}.
 

 اكن بعض أ�ابر اتلابع�،
 قال لرجٍل: يا مفلس! 
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 فابُت� القائل بادلين واحلبس بعد أر�ع� سنة.  
 

 ورضب رجل أباه وسحبه إىل ماكن، 

، قد رض�ه اهللا فكبه. فقال رجل رآه: إىل
ً
 هنا رأيت هذا مرضو�ا

 
 وصادر بعض وزراء اخللفاء رجالً وأخذ منه ثالثة آالف ديناٍر، 

 فبعد مدٍة غضب اخلليفة ىلع الوز�ر وطلب منه عرشة آالف ديناٍر،
 فجزع أهله من ذلك، 
 ف ديناٍر، وقع اخلليفة باإلفراج عنه.فقال: ما يؤخذ م� أ�رث من ثالثة آالٍف، كما كنت ظلمت، فلما أدى ثالثة آال 
 
 
 

 وتارةً يعجل اهللا العقو�ة للظالم، كما يف قضية صاحب السمكة اليت تقدمت، ومجيع ما يف القسم األول.
 

 وتارةً یؤخرھا إلى اآلخرة،
 فسبحان من ھو قائٌم على كل نفٍس بما كسبت {إن ربك لبالمرصاد}، 
بالعدل، ومیزان عدلھ ال یحابي أحداً، بل تتجوز فیھ مثاقیل الذر، ومثاقیل الخردل، وكما حكٌم عدٌل ال یجور، وإنما یجازي  

 تدین تدان، وكل ما فوق التراب تراٌب.
 

 وقال بعضهم:
 عواقب الظلم ختىش و� تنتظر  فجانب الظلم ال �سلك طر�قته 

 وليس للخلق من دنياهم وزر  و� نفس ستجزى باذلي عملت 
 

 
 الغصب یكفر الذنوب، وربما یكون

  
 قال ابن رجٍب يف كتاب ((ما يروى عن أهل املعرفة واحلقائق)):

 �رسقٍة و�وها؛  واملراد: أن من ذهب هل ماٌل  
 فإن ذهابه من مجلة املصائب ادلنيو�ة،

 واملصائب لكها كفارٌة ل�نوب،  
 مشهوٌر ب� العلماء. والصرب عليها، �صل به للصابر األجر اجلز�ل، و� حصول األجر هل

ٌ
 بمجرد املصيبة، خالف
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 فإذا اكنت املصيبة من فعل آدٍ� ظالٍم؛ اكلسارق والغاصب و�وهما؛ 
 فإن املظلوم �ستحق أن يأخذ يوم القيامة من حسنات الظالم؛ 

استو� منه بداعئه بعض فإن لم ت�ن هل حسناٌت طرحت من سيئات املظلوم عليه؛ فإن داع املظلوم ىلع الظالم يف ادلنيا، فقد 
 حقه، فخف وزر الظالم بذلك.

 
 فلهذا أمر انليب ص� اهللا عليه وسلم اع�شة يف احلديث السابق: أن تصرب فال تدعو عليه؛ فإن ذلك �فف عنه.

 
 ، -ريض اهللا عنها-وخرج الرتمذي من حديث اع�شة 

 عن انليب ص� اهللا عليه وسلم، 
 قد انترص)).قال: ((من داع ىلع من ظلمه ف

 
 وروى الليث، عن طلحة: أن رجالً ظلم رجالً، فقال: ا� إن اكن ظلم� فأشقه، فقال هل مرسوٌق: قد استوفيت.

 
 

 وقال �اهد: 
 ال �سنب أحداً؛ فإن ذلك �فف عنه، ول�ن أحب هللا بقلبك، وأبغض هللا بقلبك.

 
 وقال سالم بن أبي الجعد: الدعاء قصاٌص.

 
  عمر بن عبد العز�ز رجالً ظلمه، وجعل يقع فيه، وشاك رجٌل إىل

 فقال هل عمر: إنك أن تلىق اهللا ومظلمتك كما �، خٌ� لك من أن تلقاه وقد استقضيتها.
 

 : -أیضاً -وقال 
 بلغني أن الرجل لیظلم المظلمة، فال یزال المظلوم یشتم الظالم، وینقصھ حتى یستوفي حقھ، ویكون للظالم الفضل علیھ.

 
 فاملسك� الظالم، 

 يا و�ه يوم العرض، 
 يوم ال يم�ن االستدانة، الك!

 وال القرض، 
 يوم �رقه حتر�ق األرض، وقد صار ىلع يديه يعض،  
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 فادلنيا دار فناء، وعبادٍة وعناء،
 ،

ً
 فال جتعلوها دار ظلم، ومأمنا

 بالظالم، قد دفن يف رمسه، وراح أمسه، فكأنك 
 ره وال فلسه، الك!وال ينفعه دينا 
 وال داره وال غرسه،  

 وقد طال حتت األرض سجنه وحبسه، 
 وضاق عليه قربه ورمسه.

 
 قال بعضهم:

 واعيص اهلوى فاهلوى ما زال فتانا  يا نفس تو� فإن املوت قد حانا 
 وتلحق أخرانا بأوالنا  أما تر�ن املنايا كيف تلقطنا 

ً
 لقطا

 نرى بمرصعه آثار موتانا  عه يف لك يوٍم نلا ميٌت �شي
 خليف وأخرج من دنياي عر�انا  يا نفس مايل ولألموال أتر�ها 
 
ً
 قد آن أن تقرصي قد آن قد آنا  أبعد مخس� قد قضيتها لعبا
 ننىس بغفلتنا من ليس ينسانا  ما بانلا نتعا� عن مصائرنا 

 وهذا ادلهر يزجرنا 
ً
 ص أغراناكأن زاجرنا باحلر  نزداد حرصا

 اكنت ختر هل األذقان إذاعنا  أين امللوك وأبناء امللوك ومن 
 مستبدل� من األوطان أوطانا  صاحت بهم حادثات ادلهر فانقلبوا 

 واستفرشوا حفراً غرباً وقيعانا  خلوا مدائن اكن العز مفرشها 
 
ً
 يف ميادين اهلوى مرحا

ً
 ورافالً يف ثياب اليغ �شوانا  يا راكضا

 ي�فيك ما قد مىض قد اكن ما اكنا  مىض الزمان وو� العمر يف لعٍب 
 

 وقال غ�ه:
 واجعل معونتك احلس� نلا مددا  يا رب هيئ نلا من أمرنا رشداً 

 فالعبد يعجز عن إصالح ما فسدا  وال ت�لنا إىل تدب� أنفسنا 
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 ا� لوال أنك بالفضل جتود، ما اكن عبدك إىل اذلنب يعود،
 وال �بتك للغفران، ما أمهلت من يبارزك بالعصيان،ول 
 وأسبلت سرتك ىلع من أسبل ذيل النسيان، وقابلت إساءتنا منك باإلحسان. 

 إل� ما أمرتنا باالستغفار، إال وأنت تر�د املغفرة،
 ولوال كرمك ما أهلمتنا املعذرة، 
 أنت املبتدي بانلوال قبل السؤال،  

 ، واملعطي من األفضال فوق اآلمال
 وال نرجو إال أفضالك وغفرانك،

 وال نطلب إال إحسانك،  
 غفرانك.

ً
 و�ن عصيتك رجعت إيلك طابلا

 ا� ارمحنا، واعف عنا، و�ىل غ�ك فال ت�لنا،
 وارزقنا اتلو�ة، وانلظر إىل وجهك الكر�م، 
 و�ذا أردت بانلاس فتنًة فاقبضنا إيلك غ� مفتون�، 
 ه أويلاءك، وتذل فيه أعداءك، و�ؤمر فيه باملعروف، و�ن� فيه عن املنكر،وأبرم هلذه األمة أمراً رشداً تعز في 
 وأصلح نلا حاكمنا، والوالة علينا،  

 وأصلح نلا ديننا اذلي هو عصمة أمرنا، ودنيانا اليت فيها معاشنا، وآخرتنا اليت فيها معادنا،

 ، واجعل احلياة ز�ادةً نلا يف لك خٍ�، واجعل املوت راحًة نلا من لك رشٍ  
واغفر نلا، ولوادلينا، ومشا�نا، وملن علمنا، وملن حرضنا، وملن اغب عنا، وجلميع املسلم� واملسلمات، واملؤمن� واملؤمنات، 
األحياء واألموات، إنك قر�ٌب �يب ادلعوات وصل جباللك ىلع سيد املرسل�، وخاتم انلبي�، وىلع مجيع األنبياء واملرسل�، 

لصاحل� وسلم، وريض اهللا عن أصحاب رسول اهللا أمجع�، وارحم اتلابع� هلم بإحسان إىل يوم ادلين، وىلع آل لٍك، وسائر ا
 برمحتك يا أرحم الرامح�.

 
سبحان ربك رب العزة یصفون، وسالٌم على المرسلین، والحمد ہلل رب العالمین، والحمد ہلل وحده، وصلى هللا على سیدنا 

 محمٍد، وعلى آلھ وصحبھ وسلم.
 

 مئة وثمان وستین اثنتین سنة األول، ربیع شھر آخر في األربعاء، لیلة فراغھ نوكا
 الھادي عبد بن أحمد بن حسن بن یوسف مؤلفھ ید على

 دمشق بصالحیة
 وحده، ہلل والحمد

 وسلم. وصحبھ آلھ وعلى محمدٍ  سیدنا على هللا وصلى
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